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LA GÉNIE DE COMMERCE





SOM el taiiketydende Symbol li:ir jeg foran i dette \';vrk, med Kunst-

nerens Tilladelse og efter hans Skizze, ladet sætte en Gengivelse af

Jul. Schultz' : La Génie de Commerce , en plastisk Personliggørelse af

hojbaaren og storstilet Købmands-Færd, af en Foretagsoniheds-Aand,

der i Pagt med Fremskridt og Kultur sætter sig de største Formaal

og hvem derfor Hæder er den hojeste Løn. Et Minde- og el Haabets

Tegn for os Danske om en Storhandelens Æra, der fordum var og nu

paany skal vorde!

At gøre Rede for den kjøbenhavnske Groshandels Vilkaar og Vækst

i det 18. Aarhundrcdes sidste Halvdel — at forta-lle om vore Handels-

institutioners Oprindelse og Førsteoptræden — at kaste Lys over hin

mærkværdige Tid, der endnu bandt Honden til Stavnen og lagde Tyngsel

paa hans Flid, men hvor samtidig det danske Handelsflag fra fjerne

Have bragte Host til Huse — at skildre Forarbejderne og Forudsætnin-

gerne for den berømmelige Toldforordning af 1. F'ebruar 1797, hvorved

Danmark for en Gangs Skyld gik i Spidsen for Verdensudviklingen — det

er iwyet af alt dette, jeg har forsøgt paa i denne Bog.

For at naa dette Maal har jeg maattet skyde Genvej — gaa uden

om og forbi Mangt og Meget, der med en vis Ret vil kunne savnes i

et saadant Værk. Det har ikke blot været, fordi StolTet viste sig al

være saa overvældende stort, at den snævrest mulige Grænsedragning

maatte vivlges — skulde ikke min F'remstilling tynges til Jorden af de

litusend Enkeltheder. Men derna^st var der ogsaa det, at jeg fremfor

alt ønskede at give Læseren et levende Indtryk af Tiden, som den var

den Gang, hiii Tids Stil og hin Tids Mennesker. Og jo mere jeg sysled'

med mit Hverv, deslo mere blev dette mig en Lidenskab — just derfor

ved jeg maaske bedst selv, hvor meget der mangler i, at det er lykkedes

mig. Under mit Arl)ej(le saa jeg stedse foran mig Sporene af myre-

flittige Forskere, Mæ-nd som Nathanson, Thaarup, Bhuun, Nyhop og



Rubin — Mænd med sikker Sans for de tørre Tal, samvittighedsfuldt og

ængsteligt vaagende over den omhyggelige Fremdragelse og Gengivelse

af alle Data og Detailler. Alt dette har sit sikre og umistelige Værd;

men soger man ligesom at se Tiden for sit indre Blik, genopleve dens

Spænding, dens skiftende Situationer, blive fortrolig med dens store

Skikkelser, saa virker et Mangefold af slige Enkeltheder kun altfor let

s]iredcnde — intet Billede brænder sig ind i Erindringen.

Og dog har Franskmanden Ret i, at Detailler er Historiens Sjæl, —
alle de Detailler nemlig, som har Anekdotens anskuelige Liv og sam-

tidig Virkelighedens, det virkelig Oplevedes, uforlignelige Tiltrækning.

Men slige Detailler dreje sig altid kun om Mennesker.

Der er ingen Fare mere nærliggende for al Historieskrivning end

al fortlybe sig i traditionelle eller selvlavede Abstraktioner. Man

skildrer Strømninger, Bevægelser, Ideer og Systemer, lader den ene

-isme allose den anden — lutter abstrakte Uhyrer, der tumler med

Menneskene som en Slags blinde Naturkræfter, som Storm og Strøm,

Vandflod og Soltørke. Men i Virkeligheden er Historien ligesom

det daglige Liv det stadige Sammenstød af Personer, af menneskelige

Viljer og Lidenskaber, Ønsker og Interesser. Skønt det ideligt siges

og høfligt hykles, er det i sidste Fald afgørende saa at sige aldrig

Ideen — kim Daarerne tro det, og kun Genierne handle derefter. Lige-

som i Skuespillet er det stadigt levende Kød og Blod, der agerer paa

Scenen og spiller Stykket. Del er Mennesker, der leve og lide, haabe

og hige, i hvis Hjerner alle de forskeUige Sager og Akter og Ideer

omsmeltes i Følelsers og Stemningers Varme, tilsættes af de tusend

personlige Hensyn og Fornemmelser, tilHtldig Tvilje eller hemmelig

Godvilje — og saa lave disse Mennesker den Handling, som Eftertiden

kalder Historien.

Accenten over enhver historisk Begivenhed sættes saaledes stedse

af en Person, og forsi naar vi kende Personen, forstaa vi Begivenheden

— forstaa, hvorledes og hvorfor den skele, og hvorfor den ikke kunde

være hændet anderledes.

Og i Skildringen er det ligedan; Det Personlige er som Troldens

Farve i Eventwet, der først ret gør Livet i Vanddraaben klart og tyde-

ligt for Beskueren.



Den ydre Anledniiif^ til ilcttc Arl)ej(les Tilblivelse var et Saml'ald af

tvende Onsker eller Beslnehelser : Oiisket om en Skildring af (irosse/rr-

Sork'tcU'ts tidligere Historie, navnlig under den saakaldte glimrende Handels-

periode« (hvortil der i Børsarkivet fandtes et forholdsvis rigt, utrykt Materiale

af Aktstykker fra Datiden , og Onsket om at faa et Mindeskrift til Ære for

Toldforordningen af 1ste Februar 1797 (hvad særlig den danske Toldetals

Forening har taget Initiativet til). Det er disse to Traade, jeg som alt an-

tydet har sogt at knytte sammen.

For mulig at fuldfore den sidst muvnte Del af Opgaven i Hundredaaret

efter Forordningens Udkomst, prøvede jeg oprindelig paa at lægge mit Ar-

bejde saaledes an, at Perioden 1784—97 blev taget forst. Værket vilde da

have begyndt, hvor den 1. Del, som herved forelægges Offentligheden, slutter,

nemlig ved Handelskrisen i 1783. Men jeg opgav snart dette Forsøg som
rent bagvendt. .leg blev saa at sige tvunget af selve Undersøgelses-Arbejdet

saa langt tilbage i Tiden, at jeg kunde faa fast Bund under Fødderne i et

grundlæggende Værk som Edvard Holms: Danmark-Xorges Historie under

Frederik V., hvori der er gjort udforlig Rede for Datidens økonomiske

og kommercielle Forhold. Tagende mit Udgangs])unkt i, hvad her fore-

ligger, har jeg da forsøgt at jiaavise de personlige, ])olitiske, merkantile,

nationaløkonomiske og finansielle Forudsætninger for og Førstetrin til det

store Tidehverv i Aarene 1787—97: den økonomiske IJbenilismes Gennembrud

og endelige Samfundssejr i vort Fædreland. Og hertil føjer sig ganske

naturligt den Kendsgerningernes, den faktiske Udviklings Forberedelse, som

fandt Sted i den maaske mest glimrende Epoke af den glimrende Handel.s-

jjeriode«, det store Opsving i Kjøbenhavns Handel i Aarene 1776—83.

Af dette Tidsrum tiltrængtes der (helt bortset fra de kære Personer!) en

ligefrem slalistisk Skildring, som tørt og talmæssigt tydeliggjorde, hvad det

egentlig var, som den (iang fandt Sted. Dette er den praktiske, jeg kunde

fristes til at sige: den forretningsmæssige Side af denne Bog (fuldstændig i

selve det 18. Aarluindredes Aand): hoad Nutidens Købmand kan Iwre af

Forlidens. Negativt har det samme Hen.syn ført til, at jeg resolut har

bortvist F'ristelsen til at fordybe mig i de store Handelskompagniers Historie.

Uden megen Støtte og velvillig Hjælp fra mange Sider og af forskellig

Art havde jeg ikke kunnet magte dette Arbejde. .leg skylder saaledes Tak

først og fremmest selvfølgelig til GnossEREn-SociETETETS Komite, paa hvis

Foranstaltning Udarbejdelsen har fundet Sted, dern;est til Cahlsbergfondet,

endelig til Higsaukivets elskværdige og hjælpsomme Embedsstab og til Told-

inspektor C. W. Kruse.

2. Del haaber jeg at kunne faa fuldlui't og udgivet i Lobel af Aaret.

Kjøbenhavn i Maj 1899.

Jui.. SciiovEr.iN.



Hvor der i dette Værk nævnes Rigsdaler (Rd. eller Rdl.\ menes der stedse, hvor

intet andet udtrykkelig er sagt. Ridsdaler Courant (om Courantmontfoden jfr. Side 36—37).

De opforte Kurser for danske Coiirantsecllcr angive disses Korhold til Hamborger-

Species Metalpari: 122V2 Rdl. Cour. =r 10(1 Rdl. Hamborger- Spce. = 300 Mk RankoX

Det bedes fastholdt, at Noteringen af Mont- og Veksel-Kursen (.paa Hamborg) i

Kjøbenhavn sattes saaledes, at den faste Valuta laa i Udlandet (^Hamborg). Kursens

Angivelse besvarede saaledes stedse Sporgsmaalet : hvor mange Rigsdaler Courant skal

jeg give for 100 Rdl. Hamborger -Species. Naar Kursen var 118, var den altsaa 4V2

hojerc end pari. altsaa slegen (gunstigi; var den omvendt 130. var Kursen falden 7Vs,

altsaa ugunstig. Omvendt noterede Hambori) dansk Courant saaledes. at den faste

Valuta laa i Staden selv. Angivelsen af Kursen besvarede altsaa her det Sporgsmaal:

hvor mange Rigsdaler Courant kan jeg faa for mine 100 Rigsdaler Hamborger-Species.

Fra Hamborgs Sj-nspunkt sank saaledes Kursen, naar den gik i 118, medens den steg,

naar den gik i 130.
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MKi)i() Fcbiuarii, lidet l'or Midienal, Syttenluindredeogtooglirs, hensov
• Danmarks Riges daværende Skatmester, Gehejmeraad og Greve

Heinrich Cari, Schimmelmann.

Den store Forfaldsdag var kommen. Og inden dens Timetal var

runden til Ende, havde den gamle Finansmand, som paa Klokkeslet,

betalt sit Livs sidste store Gæld : han var ikke længer Vor Herre nogen

Død skyldig.

I Historien er Døden saa god en Begyndelse som nogen. Det

gælder kun for Ammestuens Eventyr, at naar Manden er død, er Hi-

storien ude. En Tids eller et Lands Historie ej alene skrives, men
ogsaa skabes hare af Personer— og ikke af mystiske Magter eller -ismer.

Naar en mægtig Person dor, saa dør der altid megel med ham, og

med den Død l)liver det Nye fød'. Den gamle Eg falder og giver

Plads og Lys og Luft for al den Ungsko\-, som er skudt op i dens

Skygge. Eller man føler, at nu kan det ikke længer hlive ved med
det gamle, for det er ikke mere; thi det gamle er altid enstydigl med
den eller de Personer, som gøre eller undlade at gøre dette eller hint,

eller gøre det saadant eller saaledes, som de nu synes. Og nu er de

borte, og alene derfor maa der lages anderledes eller dog paany fat.

Saadan just var del med Schimmelmanns Død. Den føltes af de

Styrende som Ubehag: thi ham regnede man altid med. Og som det

Fra den danske Handels Empire. 1



saa ofte gaar os Mennesker: nu havde man netop sat sig saa over-

maade fast i Hovedet, at han var uundværlig, nu havde man mere

Brug for ham end nogensinde. Og saa skulde just Døden midt i

hans Syslen med store Planer, som hlev imødesete med L'taalmodighed

og hojt spændte Forventninger, hrat og ubarmhjertig skære Traaden

over. Et Uhyggens VarseJstegn om det Guldbergske Herskesæts nære Fald

!

Paa ham havde alle dets Bekymringer og Forhaabninger hvilet.

Han havde, ene Mand, paa sine stærke Skuldre baaret det hele System.

Det var just ikke hans System, — han havde intet andet System end

at tjene Penge til Staten og sig selv — , og naar det nu brast sammen,

var det just heller ikke paa Grund af hans Død, men med hans Død.

Hans Rolle havde det været at sætte Stykket i Scene, skalle Midler

til Udstyrelsen og ved sin personlige Ledelse og Instruktion Aar for

Aar indspille Succes'en. Men hvor længe Stykket trak, blev paa Moden,

var ikke hans Sag.

Og nu var ban dod. Han kunde paa sit Dødsleje have sagt, som
senere en dansk Konge: \u brister det altsammen I Det var, som
havde han taget Heldet med sig i Graven, dette hans trofaste Held,

der kom den Enfoldige for som Gunst fra den Gudinde, der raader

for Spil og Tallotteri. Thi med hende syntes og sagdes den gamle

Skatmester hele sit Liv igennem at have staaet paa saa sært fortrolig

en Fod.

Det havde vel til en Begyndelse været op og ned med ham i

dette Liv, men aldrig længere ned, end at han i næste Omgang kom
mer end tvefold højere op. Vi finde ham allerede i en ganske ung

Alder fallit og fordreven, flakkende bettelarm omkring paa Landevejen

;

kører saa som Fragtkusk ad den samme Landevej ud i Verden. Udt
efter lidt lykkes det ham at sjakre og tjene sig lidt Penge sammen
for atter paa den skæbnesvangre Landevej at blive plyndret til den

sidste Hvid og Skilling og være glad til at faa beholde Livet. Men
saa kommer han igen til sin Ret og sine Penge og finder endelig

Vejen til Velstand. Og da han saaledes endelig en (iang havde faaet

Tag i Heldet, slap han det aldrig siden. Han var ved sin Ankomst

hertil en Eventyrer af Ojilevelse og Temperament, dristig, hensynsløs,

snarraadig, en Elsker af det store coup. Men han var tillige et Handels-

geni, en klog Kender af forsigtig og redelig Købmandsfærd. Han var

langt ude i Slægt med sit Aarhundredes store aventiiriers, med Mænd
som CasanaiHi og Cagliostro, — som disse hastig hjemme overalt, filo-

sofisk lindende sig i Skæbnens Omskifteiser, vant til at falde paa

Benene, til at kunne blænde og dupere, smigre for de Stores Luner,

gribe deies flygtige Interesse og give sig Skinnet af Uundværlighed.



Men SiliimiiK'lmanns Hovedeviu' laa paa ilet prakliskc Forrelningslivs

Oinraade, og hans sunde Sans, hans sikre Kendskab til Penges Værd
og hans nøglerne Kohniandssyn holdt ham fjernt Ira de Skær, hvor])aa

de nivvnte To strandede: Leveniandshangen og Hnnd)ngen. Hans
Charme var af den solide Art: ikke den aandl'nldc Konversation, men
den altid aahne Kredit. Han var noget af en Tusindkunstner som
C.agliostro, men en Tusindkunstner til at tumle med Tal, hitte og

holde Rede i Regnskabsvæsen og til at — skaffe Mønt. Han var,

hvad Alkynnsten ,var for el svundet Aarhundrede: en Mand, der

kunde lave Penge, en Mand, der kunde hj;elpe Konge og Stat ud af

eidiver pekuniær Forlegenhed.

Oprindelig slammede han og hans Æt fra Pommern, hvor han

fodtes i Demmin d. l.'i.Juli 1724. Hans Fader, en mindre Købmand, salte

ham i Lære hos en Kkedekræmmer i Stetlin. Om hans Ungdom og

Manddoms første Aaringer gaar der forskellige Beretninger, der dog,

som foran forsøgt, ved en Gisning let lade sig sammenstille lil et

Hele. Her skulle de lige nævnes enkeltvis. Efter én Beretning skal

han først have forsøgt sig som sehstændig Handlende i Hamborg,

men være gaaet fallit, hvorefter han slog Følge med en vandrende

Cilarmesler og paa dennes Pung kom lil Dresden for der endelig i

forholdsvis kort Tid at finde I>ykken og en Brud. Kfter en anden

Bereltring skal han, forinden han kom til Sachsen , have tjent sig en

god Slump Penge i Preussen under den anden schlesiske Krig ved

al drive Handel med Hæren. Han forsømte imidlertid at sætte sine

Penge i Sikkerhed, blev i 1745 fanget af sachsiske Uhianer, blev be-

røvet hele sin lille Formue — og reddede med Nød og na-ppe Livet.

Hvorom alting er, saa synes saa meget vist, at han efter Freden

i 1745 har væ-rel bosat i Dresden og der med middelmaadigt Held

drevet en større Materialhandel. Nogle ville vide, at han fik denne

sat i (iang for sine egne Penge, som Grev Briihl havde skaffet ham
tilbage fra Uhlanerne. Den 4. Marts 1747 æ'gtede han Carolink

TuGK.NOHEiCH Friedkbohn, siden kaldet Gkrsdorff, forpagtede 1753

Generalaccisen i samtlige kursachsiske Lande og fik Titel af Acciseraad.

S:ia var del, at Syvaarskrigen et Par Aar efter brød ud og bragte

alle skikkelige Købmænd Fortræd ved al skade al dagligdags Handel

og Vandel. Men for Schimmelmann blev denne Uro og Forvirring

som rørte Vande al fiske i. Sachserne tjente han, og Preusserne tjente

han. Fortjenesten blev stadig Kontanter, han puttede i sin egen Lomme,

og da han saa havde faaet samlet sig en stor Formue, hyttede han

sig selv og sine Skillinger, Irak sig i rette Tid ud af det bele og lik

sil paa del lorre.

1*



I det danske Rigsarkiv findes der blandt de saakaldte Schimniel-

mann'ske Papirer tvende Pakker, indeholdende Bunker af Breve fra

og til ham for Aarene 1756— 63. Disse bidrage ikke lidet til at sprede

den Dunkelhed, der hidtil har hvilet over hans Færd i disse Aar. De

mange egenhændige Brevskaber fra Schimmelmann til hans Sekretær

Joh. Gottl. Loser og hans Kasserer Topff ere højst betegnende for

Manden. Uden ringeste Omsvøb eller Indledningsformularer gaar han

lige løs paa Sagen og giver kort og fyndig Besked, knappe og tyde-

lige Ordrer i nummereret Rækkefølge. Men gennem denne Korrespon-

dance styred han ogsaa en kolossal og vovelig Forretning. Da Preusser-

hæren havde besat Sachsen, kom Geheime-Finansraad Zinnow til

Dresden for derfra at organisere Arméens Forsyning med Levneds-

midler og Fourage. Schimmelmann paatog sig da Kornleverancerne.

Forinden synes del, at han har gjort den preussiske Regering Tjenester,

maaske i sin Stilling som kursachsisk Acciseforpagter; thi i Begv'iidelsen

af December 1756 gratuleres han til sit »nye Trin paa Ærens Stige«,

hvilket af Papirerne fremgaar at være Udnævnelsen til preussisk Ge-

heimeraad. Den 21. December meddeler Zinnow fra Dresden Kammer-

præsident von Sent: i Aurich, at han har »bevæget den herværende

Geheimeraad Schimmelmann« til at indkøbe saa meget Korn i Øst-

friesland til den preussiske Armé, som overhovedet der kan erholdes,

i hvilken Anledning han anbefaler Schimmelmanns Udsendinge, Loser

og Gottlieb Lehmann, til v. Sentz's Bevaagenhed.

I Løbet af 1757 rejste derpaa disse Mænd omkring fra Landsby

til Landsby og opkøbte Korn, som saa i Almindelighed skibedes op

ad Elben. Schimmelmann dirigerede det hele fra Dresden, og da det

er højst rimeligl, hvad hans Biografer paastaa, at Landbrugerne solgte

billigt af Frygt for, at Preusserne skulde tage selv, saa har Schimmel-

mann sikkert nok grundlagt sin Formue herved.

Dog bidrog ogsaa hertil hans Køb af den kgl. Meissner-Porcellæns-

fabriks hele Oplag, som var bleven beslaglagt af den preussiske Re-

gering ved Troppernes Indmarch i Sachsen 1756, og som kort der-

efter blev overladt ham for en samlet Sum af 120,000 Thaier. Disse

Varer solgte han nemlig straks igen til en sachsisk Embedsmand,

Kommerceraad Helbig . som af Interesse for sin Fyrste og den be-

rømte Fabrik sørgede for at erhverve den kostbare Samling ved egne

og laante Midler, for saaledes at bevare den for sit Land og sin Re-

gering. Schimmelmann forlangte og fik 160,000 Thaier og tjente saa-

ledes i Løbet af ganske kort Tid uden Ulejlighed og Risiko blankt og

bart 40,000 Thaier.

Til Held for Schimmelmann beholdt han desuden ikke Kornleve-



nnuon hviiger. end den gav rolig og sikker Fordel, — i 17o9 finde

vi ham i Hamborg, og samme Aar kober han det na'rliggcnde Gods

Ahrensbnrg, som hvis Erb- und Gerichts-Herr han l'remtrivder den

10. November i en Slags Proklamation til (iodsels Bonder. hvem del heri

under Straf forljvdes at bortleje Smaalodder af de dem anvislt' .lorder.

I Løbet af 17()() og langt ind i 1761 er han nu snart paa Ahrens-

bnrg, snart i Hamborg, fra hvilket sidste Sted han drev en Slags

Pengeforretning i stor Stil, navnlig bestaaende af Sølvleverancer til de

forskellige Regeringer. Det fremgaar af Brevene, at han allerede da

har slaaet i Forbindelse med den danske Regering og i den Anledning

haft ToptT boende i Kjobenbavn. endog lige fra Sommeren 1760.

Hvorledes i Grunden Schinnnelmanns Forbold kan have været

til Fredkiuk II. er det ikke muligt at faa rigtig Reiie [laa. Der er saa

meget af Eventyreren i al Schimmelmanns forste Færd, saa at om
denne Sagn og Sandbed har blandet sig sælsomt sammen. Naar Schim-

melmann selv øjensynlig har yndet paa dette Tidspunkt at lade et

mystisk Halvmørke hvile over sit Liv, saa har det dog vel været,

fordi denne kloge Mand enten skyede Lyset eller i hvert Fald ikke

ønskede at blive set af En eller Anden — og højst rimeligt har denne

^'En eller Anden været Frederik den Store. Saa meget er vist, at

det i Aarene 1759— 62 var ham meget om at gøre at blive i Skyggen

for at unddrage sig den store Preusserkonges søgende Blik, og han

gjorde sig al mulig L^mage for at komme ud af sit retslige Forhold,

Undersaatsforholdet. til denne sin Souverain.

Først ansøgte han Staden Hamborg om at blive Borger der og

synes endog at have halvt truet med i Tilfælde af et Afslag at udtage

100.000 Rdl. Banko-Species , som ban havde indestaaende i Stadens

Giro-Bank. Dels af Hensyn dertil, dels fordi det ansaas for at være

en Fordel for Hamborg at tælle en saa formuende Mand blandt sine

Borgere, anbefalede Syndikus Amsinxk Senatet at tage imod ham. men
fremhævede dog samtidig, at der hei'ved var den store Betænkelighed,

at han var bunden andetsteds med Ed og Pligt . Det lykkedes

ham derfor heller ikke ad den Vej at blive løst fra denne sin Ed
og Pligt. Og saa snart det stod ham klart, begyndte han at blive

ivrig for at fæstne sin Forbindelse med Danmark — han vilde nu

træde over i den danske Regerings Tjeneste.

Han mødtes heri paa Halvvejen af den ældre Bernstorfl'. Den

danske Envoyé i Hamborg havde alle sin Regerings Pengeomsælninger

i denne By under Hænder og burde derfor ogsaa helst have Kobmands-

snille. BernstorIT stillede sig derfor velvillig overfor Schimmelmanns

Ønske om at blive tilforordnet den daværende Envoyé, den gamle
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Konfeiensraad Johnn, som eventuel Efterfølger. En Broder til Grev

Moltke havde imidlertid faaet Løfte paa Pladsen; men Sagen ordnedes

da, betegnende nok, saaledes, at denne fik Lønnen og Schimmelmann
Stillingen. Dermed havde han Foden indenfor Døren, og saa snart

han saaledes følte fast Grund under Fødderne, vidste han grumme
hastig at gøre sig uundvæilig. Men det synes ogsaa at have været

paatrængende nødvendigt for ham ved en glimrende Succes straks at

skaffe sig fuldkommen sikkert Fodfæste; thi at risikere en Tilbage-

venden til Frederik II vilde han øjensynlig nodigst af alt udsætte sig for.

Ikke saa snart havde han tiltraadt sin nye Stilling, forend Frederik II

gennem sin Minister i Kjobenhavn, Borcke, lod ham tilkendegive sit

dybeste Mishag, og saa usikker og lidet tryg følte Schimmelmann sig,

at han heroverfor kun turde gøre allehaande Udllugter og Undskyld-

ninger — saaledes først og fremmest den, at det aldrig havde været

hans Agt at gaa i dansk Tjeneste, men at han netop kun havde for-

langt den Plads, han havde faaet, fordi han forud vidste, at den var

lovet til Moltkes Broder, og derfor havde troet al kunne slippe.

Endnu langt senere, paastaas der, skal Frederik II først med
Skinsj'ge, dernæst med voksende Forbitrelse have fulgt Schimmel-

manns Færd i Danerkongens Tjeneste. Bekendt er de i Folkemunde

omløbende Anekdoter om hans halsbrækkende Skimmel-Ridt for at

undfly Frederik II's Uhlaner, og om hvorlunde Frederik V maatte love

sin preussiske Navne at sætte ham bag Jernstænger, hvilket Løfte

han opfyldte ved at lade oprejse det prægtig smeddede Jerngitter om
Schimmelmanns Palæ.

Sikkert i hvert Fald er del, al det var en sjælden Guldfugl, der

slap ud af Frederik den Stores Haand, og al han har ærgret sig

ligesaa grundigt derover, som Schimmelmann paa sin Side var glad

ved at kunne slaa sig til Ro her og saaledes definitivt slippe fri fra

sin gamle Souverain. Men Schimmelmann vidste ogsaa i utrolig kort

Tid at skaffe sig Haand i Hanke med hele det danske Finansvæsen

og derved danne sig en glimrende Løbebane. Han blev Skalmester,

Baron og Aaret før sin Død ophøjet i Grevestanden; men hvad der

var ham langt mere værd : han blev i tyve lange Aar saa godt som ene-

raadig over Danmarks Handelspolitik og finansielle Forhold lil Udlandet.
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LIGE saa snart Schimmelniann var lagen i dansk Tjeneste, maatte

J han straks gaa i Gang med at bringe Orden og Rede i Landets

Pfiufe- <><i Fincinsi'cesen. Man befandt sig ogsaa i den dødeligste For-

legenhed.

Paa dette Tidspunkt stundede Frederik V's Regeringstid mod
Enden — og aldrig har Enden været mindre Begyndelsen lig. Da
den unge, glade Kronprins besteg Tronen, var han, som aldrig før

eller siden en dansk Konge, en Forhaabningernes og Forventningernes

Mand. 1 hver en Landsby stod Majtræet grønt, og alle de sure og

stramme Ansigtstræk fra salig Sjette Christians < Tid — »ærbare og

alvorlij;e som gamle Kattes< — var nu vegne for muntre Miner og

lystig Latter. Men som Aarene led, gik det stedse tydeligere op for

F"olket, at der intet var at haabe, end mindre at vente, og til sidst

var man sunken ned til sløv og bitter Resignation. Aldrig har en ung

Fyrste væ'ret saaledes elsket, men ligesom han ved sin Død havde

slidt sin Garderobe til sidste Trævl, saaledes havde han slidt op sit

Folks Kærlighed lige til Medynk.

Alt var gaaet anderledes end man havde tænkt. Hans milde Anstand

og værdige Ligefremhed yeg for en drukken Sløvheds Holdningsløshed.

De kælne Hyrdescener med hans egen Hustru blev afløste af vellystige

og brutale Orgier. At næbbes med sin Lovise, som var det to Turtel-

duer, spise Kirsebær af hendes Mund, saa Saften sprøjtede ned ad

hendes aabne Bryst og saa henrykt kysse den røde Plet bort af hendes

hvide Barm, saaledes var det begyndt. Det endte med, fortæller Doro-

thea Biehl, et opsvulmet« Fruentimmer, hos hvem Corps-de-garde-

Præget idelig stak frem -, med afstivet Trøje og paafuglebroget »panier«.

Stakkels F'røken Bonde! den »bestandige' Dorothea havde saa ofte

frydet sit Øje ved at møde hende paa Gaden ung og frisk og smuk
nietl den røde rundørede Hue og den kokette Torvespand I Hun var

den Gang lige falden for en ung Piges første »Lieutenants-Kærlighed«,

var endnu lykkelig og forelsket uden at drømme om Skændsel og
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kongelige Svøbeslag. Og selv længe efter, da hun var sunken fra

Lieutenanten til Soldaterne paa Vagten, og Lasten havde farvet hendes

Ansigt gustengult og blaarødt, saa havde hun dog i sine Pjalter be-

varet saa megen Munterhed« og »Huld«, at Brockenhuus fandt hende

mer end god nok til stakkels Kong Frederik.

Og som Maitresserne, saa Dronningerne — han begj'ndte med en

Dronning Dagmar og endte med en Kirsten Giftekniv. Med hans øv-

rige Liv gik det ligedan. Han begvndte som en Harun-al-Rashid og

endte som en kongelig Falstaff. Han begyndte med at eftergive Skatter

og endte med at lade en Kopskats sure Smaaskillinger pine ud af

Fattigmand. Han begyndte med at formere sit Bo. betale sin Gæld,

med Tarvelighed og Sparsommelighed, han endte i Ødselhed, Bygge-

pragt, Udsvævelser og efterlod sig en for Datitien svimlende Statsgæld.

Han begyndte med at bringe de engelske Vindspillere i Mode for at

faa jaget alle tyske Mopser ud. Og inden det lakkede mod Enden,

var Tyskeren Klopstock den ledende Skønaand paa Danmarks Parnas,

og Bernstorff raaded' for Riget.

Godt det var saaledes for den Sidstes Vedkommende. Frederik V
havde i hvert Fald én Dyd, de store Kongers historiske Dyd, den

eneste, der plejer ufejlbarlig at sikre deres Regering Berømmelse, nemlig

Trofasthed mod deres Forste-Mand. Overfor Bernstorff blev det nu

i Grunden paa anden Haand. Frederik V viste en rorende, rent ud

enestaaende Tillid til sin Yndling, Grev Adam Gottlob Moltke, hans

-Hertz-allerliebster Freund«, og denne viste atter, bortset fra en kort-

varig Rivning i 1752, en urokkelig Tillid til Bernstorff, søgte først at

faa ham knyttet til Danmark og svigtede ham ikke siden.

Det skorted ellers ikke Bernstorff paa mægtige Fjender, først og

sidst Frederik II af Preussen, der forfulgte ham med et latterligt

Had. I 1744 bider han sig fast i den fixe Idé, at Bernstorff er en

engelsk Spion, i 1751 søger han at hindre hans Ansættelse som dansk

Udenrigsminister, og kort efter at Juli.we Marie er bleven gift med
Frederik V, gør han gennem hendes Broder, Prins Ferdinand af

Brunsvig, endnu et Forsøg paa at styrte ham. Men alt forgæves. Bern-

stortT forblev uantastet ved Styret, uden at det gode Forhold mellem

ham og hans Konge nogensinde blev brudt.

Og hvad der nu end kan have været ved Frederik V, den »til-

bedcde« Frederik, saa maa han som Vuggegave have faaet denne ejen-

dommelige, uforklarlige Evne: at kunne vinde Hjerter. Hans milde,

vennesæle Væsen, hans aabne lyse Gemyt, hans overstrømmende per-

sonlige Elskværdighed bedaarede Samlidens bedste Hoveder og klogeste

Mænd. Dette store Barn, der paa sit Dødsleje skiftevis græd over at
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umaadelig let til at blive rørl over alt og alle og da ogsaa over sit

Folks Trang og Trængsler, at dette igen rørte den alvorlige BernstorlTs

folsonune Hjerte. Han elskede sin Konge, i hvis flygtige, men let

vakte Sind han ved en ædel SelvskutTelse saa' ligesom en Genspejling

af sin egen Sja-lsadel og ophojede Tænkemaade. Han omsatte den

barnlige Frederiks Enfold og Godhed i sit store Aarhundredes store

Stil, og han troede for ramme Alvor kun al være et lydigt Redskab til

Udførelsen af Kongens uudtalte Valgsprog, naar han til en Ven fortæller,

at den eneste (jloire. der bor skalles denne Konge, er la gloire de n'a-

Doir pas fait iiii inalheureux dans le coiirs de son regne.

Saa meget er vist, at er der falden Glans over Frederik V's Rege-

ringstid, saa skyldes det ingen mere end Grev Johan Hartvig Ernst

Bernstorff. Alt lykkedes for denne Mand, for hans Statsmandskløgt,

hans Loyalitet, hans mandige Fasthed, hans myndig-milde Værdighed.

Han havde tilmed først og sidst den »Reputation , der efter hans eget

Sigende er »for en stor Herre og hans Rige. hvad Krediten er for en Køb-

mand og hans Kontor, og hvorved han ofte udretter mere end ved sine

Kræfter og med rede Penge«. Hans Dronning, Juliane Marie, synes for-

øvrigt at have delt en lignende Betragtning — i hvert Fald havde hun i

sit rigt udstyrede Sovegemak paa Christiansborg stadig for Øje en lille

bronceret Gibsfigur: »Renomméen eller Rygtet«. Men Resultatet blev

unægtelig højst ulige; i sit omskiftelige Levnedsløb lærte Juliane

Marie Rygtets koglende Magt bittert at kende, mens selv Modgangs-

tider fletted' Laurens Blade til BernstorlYs Ry.

BernstorlT er ej alene en af vort Fædrelands, men ogsaa en af sin

Samtids interessanteste Skikkelser. Han havde alle sit Aarhundredes

Fortrin og faa af dets Fejl. Alt, hvad der særtegner hans Tid, giver

den Fysiognomi, faar dens Liv og Lød til atter at træde lyslevende

frem for vort Blik, — alt, hvad der var dens store Aander til Pryd

eller Hindring, danner sig til en Slags Dragt, der sidder som støbt

om Bcrnstorils Figur. Hans Personlighed havde hele Rokokoens

sirlige Væsen og snørklede Stil, dens lette Anstand og sodlige Smil,

dens overlæssede Elegance og overdrevne Galanteri. Men hin Bernstorff

med de udsøgte Lader, som sagdes i Paris at have baaret Madame

Pompadours Skodehund, ejede i lige saa høj Grad dette sin Tids dri-

stige, frie og uhildede Blik, som i en Verden fuld af Former saa' tvers

igennem Tingenes Dække og vurdered" hver Tings K:erne, efter som

den virkelig var. Han havde det vide, fordomsfrie Syn paa Forhold

og Personer, som er det attende Aarhundredes store Fortrin fremfor alle

andre Aarhundreder end maaske Renaissanccns, og som det forhaabent-

Fra den danske Handels Empire. 2
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Jig har ladet gaa i Arv til det tyvende Aarhundrede, saa blot vort er

sprunget over.

Just saaledes var han, et ægte Barn af sin Tid. Som saadan: en

underlig Blanding af Storladenhed i Handling og Sans for Petitesser, en

Ynder af sin Samtids fine Intrigespil, en Kender af Diplomatiets tusinde

smaa Finesser og samtidig saa stort anlagt i sit politiske Syn, at hans

Planer satte sig de højeste Formaal, og Maalet altid bestemte Midlet.

Kundskab og Klogskab, Kærlighed til de skønne Kunster, Sindets

Sundhed. Tankeklarhed, Mildhed og haiiteur — alle disse herlige Gaver

besad han. dog ingen, der kimde lignes ved hans Temperament. Hans
>levende Fantasi og varme Følelse^ var heri svejset sammen med
denne Sjælens Spænstighed og Energi, som overgaar al Forstand.

Dette Temperament gjorde hans Livs Gerning; det gav ogsaa hans

vidtberømte Breve og Noter deres levende Farver og lunefulde Ynde.

Hans let omskiftelige Sindsstemninger malte med Purpur og Rosa,

blændende Hvidt og blaanende Sort. Og i hans Statsmandslivs store,

skæbnesvangre Øjel)likke blæser den samme Stormvind, der faar

Folderne i Barokstatuernes Gevandter til at svulme, som et sandt

Uvejr gennem alle hans Depecher.

Hans Konge havde Ret, da han for at dupere Prins Frants af

Brunsvig — du varst en ung Mand, Frants! — med et overlegent

Skuldertræk kaldte Bernstorff fouyiwu.v. Man bruger Ordet om en bal-

styrig Hingst, og Bernstorff var, lykkeligvis for Frederik V, hverken let at

tumle eller tøjle. Ja, han var netop fouguenx, altid fuld af Fyr og

Flamme, et fintmærkende Sind, der altid gav et stort Udslag som et

Elektroskop — saa fyrigt et Temperament, at kun hans Brodersøn,

Andreas Peter, (til Danmarks Held !) kunde opvise Magen.

For Danmark blev Bernstorffs Styrelse en stadig fortsat Succes.

Vanskelighed paa Vanskelighed løses af ham som Sløjfer, der gaar

op af sig selv, lilot fordi han ved sindig og rettidig at trække i den

rigtige Ende. Og da saa hele Horisonten formørkes af Krigens Skyer,

Kanonbuldéret drøner som Torden over alle Have. og det hele truende

sort trækker sig sammen som et Uvejr paa Landels Grænser, saa er

han alene I^ynafleder og Stormens Besværger. Han var stadig Situa-

tionens Herre, og Situationen fik aldrig Lov at blive hans Herre

Se først, hvor snildt og stilfærdig han faar samlet de holstenske Land-

omraadcr under Danmarks Krone. Da de Fyrstegrene, der besad Ploen

og Glucksborg, var i Fa^d med at do ud, forstod han at sikre den

danske Konge Arvefølgen ved Overenskomster med de auguslcnborgske

og bechske Linjer; og til Trods for russiske Trusler og østrigske In-
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trigor roriuaar lian Doinkapitk-t i Hispcdømniel Liihcck lil al vælge

den (lanski- Prins Frederik lii C-oadjiitor.

Tilbage stod derelter del llnlstcn-Ctottorp'skc S|)i)rgsniaal, men
her var ogsaa Danmarks Achilleshæl. Og da BernstoilT tillraadte

Regeringen, var Faren endog mere truende end nogensinde før. Got-

torperen Kaiu. Pkteh Ulrich var russisk Tronfølger, hvert Øjeblik

kunde man vente Kejserinde Ki.isahkihs Død, og del \ar en given

Sag, al hele Ruslands Magt da vilde blive vendt mod os.

Med denne Sagernes Stilling l'or Øje fandt HernstorIT det rettest

at søge en Støtte i Frankrig, og under ^0. Januar 1754 sluttede han

derfor en Slags Defensiv-Alliance-Traklat med denne Stat paa 10 Aar,

hvorved der tillige efter Datidens Skik af Stormagten Frankrig tilstodes

Danmark som det lille Land en aarlig Subsidie i)aa ;^00,()()() Daler

Ranko. — Allerede IToO havde ban desuden ved Frankrigs Hjælp op-

naaet at faa i Stand en Overenskomst mellem Danmark og Sverige,

hvorved Gottorperen paa den svenske Trone, Aoolk FRKnKUUv, havde

forpligtet sig til et eventuelt Mageskifte af Holsten med Oldenborg og

Delmenhorst for det Tilfælde, at hans Linie nogensinde skulde arve

det holstenske Gottorp. Saavel denne Traktat som den tidligere skete

Inkorporation af det gottorpske Slesvig blev garanteret af Frankrig

ved den nysnævnte Traktat af 1754.

I Sommeren 1756 udbrod den engelsk-frauskc Søkrig. Allerede

den 23. Jan. 1756 modtog Kjobenha\ns Magistrat en Skrivelse fra

RernstortT gennem Commerce-Collegiet i Anledning af, som det hedder,

»de nu tilstundende Tvistigheder mellem Frankrig og England«. Man
ønsker »i Tide at avertere« om, at danske Skibe bøjst sandsynligt ville

blive udsal for allehaande Resva-rligbeder fra de krigsførende Magters

Kapere, saafremt ikke Skil)spa[)irerne ere i strengeste Orden og Lad-

ningen omhyggelig sigtet foi- al Contrebande. Denne Skrivelse blev

atter kommuniceret Grosserer-Societetets Formand og Ældste, som den

6. Februar lod Opslag herom foretage paa Rørsen ved Mægler C. Wilder.

Da Kngland var Angriberen, var Danmark altsaa forpligtet til at

hjælpe Frankrig. RernstoriT forestillede imidlertid straks Versailles-

kabinettet, at medens Danmarks Krigshjælp kun var saare lidet ^ærd,

optaget som det vilde blive med at forsvare sig selv mod England,

saa kunde detderimod ved at bevare Neutraliteten netop yde Frankrig

væ-rdifulde Tjenester — især ved at besørge hele dets Handel, som
engelske Kapere straks vilde umuliggøre, hvis den forsøgtes ført med
franske Skibe. Frankrig lod sig overbevise, men gav Anvisning paa

en union nuiritime mellem Danmark og Sverig til gensidig Reskyttelse

af de nordiske Rigers Skibsfart, og denne kom derefter ogsaa i Stand
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den 12. Juli 175(1 Det var en »væbnet Neutralitet«, hvorved Rigerne

altsaa forpligtede sig til, en for begge og begge for en, at udruste et

vist Antal Skibe for at convoiere begge Staters Handelsskibe og ved

Krydsning holde fremmede Kapere i Ave. Af denne Konventions Ind-

hold vedkommer os her følgende Punkter:

1. Om Østersøen erklæredes det, at den ligesaavel for Krigen selv

som for dens Følger maatte forblive fri og sikker« (altsaa et mare claiisiim).

Sætningen opstilledes kun for denne bestemte Krig og var, ved saa-

ledes at udelukke fremmede Kaperier fra Østersøen, i Virkeligheden

til Fordel for England, som havde meget betydelig Skibsfart i disse

Farvande.

2. Bestemmelsen af Krigscontrebandens Begreb skete i Overens-

stemmelse med Utrechter-Freden, hvis Udtryk kun omfatter allehaande

Vaaben samt Krigsredskaber, som tjene til Brug for Tropper.

3. De krigsførende Magters Ret til at undersøge neutrale Fartøjers

Skibspapirer for at konstatere Skibets Neutralitet og Ladningens Be-

skaffenhed anerkendtes. Derimod omtaltes ikke den egentlige Visi-

tation af selve Ladningen for at prøve dennes Overensstennnelse med
Skibspapirerne, og den stiltiende Mening med denne Udeladelse var,

at den ikke skulde være tilladt.

4. Den senere saa berømte Sætning: »frit Skib — fri Ladning«

var ikke optagen i Konventionen, men begge Regeringer bestræbte sig

for at faa den anerkendt i England, og i Februar 1757 fik den danske

Gesandt i London Ordre til at forsvare den, : med Fasthed og Værdig-

hedt, men tillige »med Maadehold og Høflighed«.

Begge de nævnte Udeladelser skete efter Bernstorffs udtrykkelige

Forlangende for at bevare Regeringen frie Hænder til at »paatale«

eller »ignorere de enkelte Tilfælde, efter som det nu passede bedst.

1 Overensstemmelse med Neutralitets-Deklarationen udstedtes under

30. Juli s. A. en udførlig kongelig Forordning om, hvorledes de Hand-

lende havde at forholde sig under Søkrigen for at kunne nyde Neu-

tralitetens Rettigheder, og der gaves heri navnlig omhyggelige Formu-

larer for Skibscertifikaternes og Søpassernes Atfattelse. Forordningens

Artikel 15 indeholdt desuden nøjagtig Bestemmelse af Begrebet Contre-

bande, hvortil »efter de imellem Puissancerne indgangne Commerce-

Traktater positivt og udtømmende henførtes: alle Slags Krigsvaaben

og Instrumenter til Krigsbrug, Kanoner, Mørsere, Petarder, Bomber,

Granater, Begkranse, Bandolerer, Krudt, Kugler, Lunter, Salpeter, Ge-

hæng, Pislolhylstre saml Heste med deres Hestetøj. Samtidig gjorde

man udtrykkehg 0})ma'rks()m paa, at folgende Varer i Modsa'tning

hertil maatte anses for frit Kobmandsgods«, saa at de endog kunde
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føres til selve de krigsførende Magters Stæder, iiaar disse ikke vare

under Blokade: alle Slags Manufakturvarer, alle Slags Raanielaller,

Kul, alle Sorter Kornvarer, Tobak, Specerier, saltet og røget Kod, salt

Fisk, Ost og Snior, Olier, Vin, Sukker, »alle Sorter Salt og Provi-

sioner eller Viktualier, som tjener til Menneskenes Føde og Underhold-

ning«, alle Slags Bomuld, Hamp og Hør, Beg, Tjære, Harpiks, Tov-

værk, Sejl og Sejldug, alle Slags Planker, »Bjælker, Sparrer af alle

Slags Træ og alle andre fornødne Sorter til Skibes Bygning og Repa-

ration«.

Disse forskellige Regler bleve strengt indskærpede, men paa den

anden Side antydedes det, at naar de bleve nøjagtig overholdte, kunde

den danske Skibsfart vente sig Regeringens Beskyttelse, Hjælp og

Intervention i Tilfælde af, at nogen fremmed Magts Kapere og Krydsere

øvede Overlast.

Det er derfor af stor Vigtighed at lægge Mærke til, at medens

der iøvrigt vistes stor Forsigtighed fra Bernstorffs Side overfor England

og dets Opfattelse af den internationale Søret i Krigstilfælde, saa lod

han her den danske Regering tage bestemt Parti i Spørgsmaalet om Be-

stemmelsen af Krigscontrebande. Naar det nemlig saa klart og afgørende

fra selve Kongens Side var bleven betydet dansk Handel og Skibs-

fart, at det stod den frit at føre saadanne Varer som Korn, Kød, Fisk,

Viktualier og alle Slags Skibsfornødenheder, saa maatte Regeringen

ogsaa være fast bestemt paa udadtil med Eftertryk at hævde denne

Forstaaelse som ene gyldig og beretliget.

Spændingen paa Fastlandet mellem Stormagterne var imidlertid

bleven for stor, og allerede en Maaned efter det nysnævnte Neutrali-

tets-Forbunds Afshittelse brød Sijixiarskrigen ud. I Løbet af et halvt

Aar var alle nord- og mellemeuropæiske Stater indviklet i Krigen, ene

med Undtagelse af Holland og Danmark. I Begyndelsen af 1757 ved-

tog de tyske Rigsstændcr i Regensburg et kejserligt Forslag om Rigs-

krig mod Preussen, og i Februar blev der givet den danske Konge

som Hertug af Holsten Befaling fra Kejseren til at deltage heri. Men

BernstoriT afslog del kort og godt — hans kongelige Herre havde ikke

Tropper som Hertug, men Armeer som Konge.

Dette Tidspunkt var paa een Vis overmaade vanskeligt for Bern-

storff. Stemningen herhjemme var nemlig helt og holdent paa Preussens

og Englands Side, rundt om i det danske Diplomati var det samme

Tilfældet, og denne Sympathi var saa at sige overalt i Udlandet en

kendt Sag. Da Efterretningen om Frederik lis Sejr ved Zorndorf i
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Eftersommeren 1758 kom til London, lod Kong Georg den danske

Gesandt lykønske i denne Anledning, og samme Dag blev ved en af

HofTets Middage Bægeret løftet og drnkket for Preusser- og Daner-

kongen under Et som Skaalen for de »to Frederiker«.

Der var i hele Danmark kun Bernstorff, som paa dette Tidspunkt

i Preussen aned' en farlig Fremtidsfjende for Danmark , og det lød

for Datiden lige saa absurd, som det for vor Tid klinger profetisk,

naar han advarede imod »at befæste den for Danmark frygteligste og

skadeligste Magt«. Preussen er, skriver han et Steds, »en fuldstændig

Militærstat, hvis Jernarme, saafremt det ikke hindres, snart ville knuse

de svagere Fyrster og derpaa kaste sig over de mægtigere for at fra-

vriste dem deres Ret, deres Anseelse og deres Ære«. Men med denne

Opfattelse stod Bernstorff, som sagt, ene, og den almindelige Mistro i det

preusserfjendtlige Europa imod Danmark maatte selvfølgelig ogsaa

rannne ham. Det var Bernstorff saa at sige umuligt fuldelig at over-

bevise de fremmede Magter om sin Uberørthed af de raadende danske

Sympathier, naar f. Eks. hans nære Ven Asseburg, vor Gesandt i

Stockliolm, rundt om i Selska])er gjorde sig bemærket ved ivrig at

forsvare Frederik II's Fremgangsmaade overfor Sachsen. Endnu saa

sent som 1760 lod Frankrigs daværende Udenrigsminister Choiseul

sig forlyde med, han overmaade godt vidste, at med Undtagelse af

Bernstorff var »hele Danmark engelsk- og preussisksindet«. Man var

her hjemme ligefrem begejstret over Preusserkongens geniale Krigerfærd.

Og naar Menigmand paa Kjøbenhavns Gader saa, hvorledes den »eje-

gode« Konges Arm var for afmægtig til at føre Hatten tilbage til hans

af Vinens Dunster omtaagede Hoved , saa lød det overlydt : Er det

Under, at det gaar, som det gør; naar han er i den Tilstand, kan de

jo gøre med ham, hvad de vil. Og saaledes gik hele Forbitrelsen ud

over Ministrene og deres Creaturer .

Men under alt dette sidder vor Bernstorff i sit Palæ herhjemme

i Bredgade og har hverken Øje eller Øre for Døgnets Rosler og Folkets

Stemninger, optaget som han er af at spinde sin Politiks fine og faste

Traade. Foleisen af hans store Ansvar og hans anspamdte Tankevirksom-

hed for det Riges Vel, der er ham betroet, gør ham baade døv og blind

for den stadige Knurren i Krogene, for Værtshusenes højrøstede Passiar

og Hoifets harmfulde eller haanlige Miner. Af og til farer han vel

op og føler det som en Smerte: denne h'riske Uforstand, denne kort-

synede Miskendelse, der lader selv de Nærmestes Sympathi blive borte for

ham som i en tæt Taage. Ja, som saa ofte siden laa der en tæl Taage

over Danmark og Danskens Syn, og kun denne Udlænding saa med
sil sunde, medfødte Stalsmandsblik tydelig, at del nar kun Taage,
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nalioniilo Fordommes tykke Diinsl, v;ig, diset, uden Logikens Kon-

turer, uden Form. Fasthed og Mening, hiol slørende eller dækkende

Fremtidens Horisont*).

Men som lian stod der liojt opi)e over alle de andre som en

fremmed Lods |)aa Kommandobroen, saa han tillige med sine sunde

gode Øjne tv;ers igennem Taagen og vidste derfor at føre Statsskibet

uskadt gennem Tidens af Krig o[)fyldte Farvand uden Sammenstød

og uden (irundstod. .la, hans Tanker var fuldkommen klare, og hans

Syn bedømte alle Afstande og Forhold med samme sikre Klarhed.

Han vilde holde Danmark neutralt, holde det udenfor det hele. Han
elskede Freden for dens egen Skyld og ansaa Krig for en græsselig

Ulykke. Men som han noksom viste siden, i 1762, var han for meget

Statsmand til at ville undgaa Krig for enhver Pris: Kronens blanke

Guld maatte ikke plettes med Landets Ydmygelse. Den moderne Op-

findelse, hvorefter Danmarks Udenrigspolitik er Neutraliteten quand

méme, laa ham uhyre fjærn. Han hævder aldrig Landets Neutralitet

som noget ufravigeligt System. Han vil kun ikke, udvikler han stadig,

udsætte Folket for Krigens Onder '>sans un but fixe et iine espérance

rcdsonnable de succes«, — han vil ikke forlade sit Neutralitetssystem

;.srt;i.s trnuver ponr ses peuples des avantaijcs capables de lui faire pré-

férer les risques de la guerre aux charmes et å lu félicité de la paix«.

Nej, de »Fordele«, der kunde vindes ved en Krig, vare ubestemte

og usikre. De Fordele, som flød for Danmark af Stillingen som neu-

tral midt oppe i en kæmpende Verden, vare derimod saare bestemte

og saare sikre. ..BernstorlT nævner dem selv: det var de Fordele, som

Salget af Korn, Spisevarer og Heste kunde skaffe dansk Handel og

dansk Skibsfart.

*) >Je travaille contre les préjugés de toute la natiom, skriver han til Belle-Isle,

oji skont det hverken skræmmer eller omstemmer ham, saa er det dog ikke derfor

mindre sandt, »quil est triste pour des gens qui immolent leurs vies et leurs forces

au ser\'ice d'un pcuple, de n'avoir i attendre que les reproches de ceux pour lesquels

ils travaillent et ceux de leur postcritét. Han vil ikke vige fra sin Vej, men er fuldt

forberedt paa at se sin Regeringsperiode gaa over i Historien som mne époque de

léthargie et de stupidité<!! Heri saa han dog lykkeligvis ikke rigtig!
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KONGERIGET Danmarks Udenrigshandel ved Midten af forrige Aar-

hundrede var i Forhold til Landets geografiske Beliggenhed og

politiske Magtstilling endnu ikke af nogen overvættes stor Betydning.

Landets Hovederhverv, Agerhruget, blev drevet saa slet, at det kun

frembragte et saare lille Overskud til Udførsel, og Landbefolkningen

stod gennemgaaende endnu paa Husflidens Standpunkt. Ogsaa i

Provinsbyerne var Levefoden og Købeevnen kun ringe. Begæret efter

Haandværksfrembringelser kun til Husbehov, og Fabriksdriften var

for hele vort Lands Vedkommende endnu kun i sin Vorden.

Under disse Omstændigheder kunde den nationale Omsætning

med Udlandet, Udførslen af indenlandske Frembringelser, ikke faa

noget betydeligt Omfang. Fra Provinserne forsynede man det sønden-

fjeldske Norge med Korn; Jylland udførte en Del Staldøksne, som ad

Landevejene gik til Holsten og Marsken og derfra afsattes til Hamborg,

Lybæk, Bremen og til Dels Holland; endvidere Heste, Svin samt en

Del saltet Kød, Uld og Voks. Den samlede Udførsel fra Jylland havde

dog næppe en Værdi af mere end 7—800,000 Rdl. C. aarlig.

Landets øvrige Eksport foregik over Kjøbenbavn. Fra denne

Stad blev overhovedet vor Søhandel med Udlandet drevet, herfra ud-

gik ikke alene al søværts Udførsel til fremmede Lande, men den

ganske overvejende Del af Landets Import samlede sig ligeledes i den

enevældige Konges Residensstad. Denne var de store Handelskompag-

niers og Privilegiernes By. Den var tillige ej alene Danmarks, men
alle Østersølandenes rummeligste og mest bekvemme Havn og blev

derfor naturlig en Skibsfartens Stad. Den var endvidere Hoffets og

Hærens Storby, Flaadens Leje og Samlingsstedet for store Formuer,

endelig ogsaa den begyndende Fabriksllids Sæde. Her og saa at sige

alene her samlede sig paa én Gang Efterspørgslen efter fremmede

Varer og Lejlighed til Handel med Udlandet.

Ved Begunstigelser og Opmuntringer fra oven søgte man den

Gang Erstatning for egen Udførsels Ringhed og den knappe Lande-
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forsyning i fjerne og fremmede Have og Handelsegne. Hertil tjente

HanilcIskomiHtjinifrnc, fornemmelig det A.siatiske, som stiftedes 17l}'2

med Eneret paa Skibsfarten hinsides det gode Haabs Forbjerg. Dette

Selskai) drev Handel paa Ostindien og Kina, medens det veslimliske

Kompagiii ejede de nnværende danske Besiddelser i Vestindien og

drev Slavehandel paa Kysten af Guinea.

Foruden disse havde det kjobenhavnske Hørkræmmerlaug Eneret

paa den islandske Handel, dog ikke længer end til 1756, hvorefter

den blev dreven paa kongelig Regning. Den grønlandske Handel

blev just i 1750 overtaget af det saakaldte almindelige Handelskompagni.

Delte var blevet oprettet i 1747 med en Kapital af 500,000 Rdlr., fordelt

paa 1000 Aktier, og Hensigten med dets Dannelse var særlig at udnytte

Kjøbenhavns fordelagtige Position som Østersoens Hovedhavn ved at

søge Staden gjort til en Stapelplads og et Oplagssted for Handelen paa

Østersoen. Naturligvis fik det dog ikke nogen Eneret paa denne

Handel, men vel store Begunstigelser af forskellig Art.

Dannelsen af dette sidste Handelsselskab, der ligesom de andre

skete paa Regeringens Initiativ, gik imidlertid ganske ud over disse

Kompagniers egentlige Maal og Mening. Derimod var det en held-

bringende Handelspolitik gennem et privilegeret og kongelig udstyret

Aktieselskab som det Asiatiske at skaffe Kapital og Kræfter til et saa

voveligt og vanskeligt Foretagende som at drive Handel i hine fjerne

Farvande. Den private Købmandsnirksomhed kunde i hin Tid ikke

have magtet sligt, ja det var ovenikobet til stor Gavn for denne, at

der saaledes her til Landet blev hjembragt den ene rige Ladning efter

den anden af sjeldne og værdifulde Varer. Disse blev nemlig i Kjøben-

havn solgte ved Auktion og der navnlig købte af Grosbandlerne, deis til

Videreforhandling i Landet, dels ogsaa fil Udførsel, saaledes til Sverige og

Rusland. Særlig forsynedes de danske Provinser herfra med de asiatiske

Manufakturvarer, som heldigt konkurrerede med tilsvarende evropæiske,

der udbodes eller indsmugledes fra Konkurrencestaden Hamborg. Dette

blev af saa meget større Betydning, som Bestræbelserne for at skabe

en hjemlig Tekstilindustri snart medførte skarpe Tvangsforholdsregler

til Gunst for de indenlandske Fabrikvarer, saa at hele denne vigtige

Gren af Importhandelen iøvrigt blev ligefrem umuliggjort.

Havde saaledes den kjobenhavnske Grossist snarest Gavn af det

Asiatiske Kompagni, havde han af de andre større Kompagnier i hvert

Fald ingen Skade: Vestindiefarten var da ubetydelig, de danske

Kolonier endnu delvis uopdyrkede, Slavehandelen laa Bevidstheden

Ijærn og hverken Islandsfarlen eller den grønlandske Handel var

Fra den danske Handels Empire. 3
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fristende, medens den Transitforretning, der lod sig drive med nor-

diske Produkter, lige fuldt blev Hovedstadskobmandens. Kun det

almindelige Handelskompagni paaforle saaledes den kjobenbavnske

Groshandlersland direkte Konkurrence. Allerede saa tidligt som i

Fyrrerne var nemlig denne kommen ind paa at lade sine Skibe gaa

til svenske og norske Havne og der tage Fragter for Ladninger af

Tømmer og Tørfisk til Holland, Bordeaux og Portugal — for saa atter

herfra at tage Vin, Druebrændevin, Salt osv. med tilbage til Kjobenhavn

til Forsyning af tyske og russiske Østersøhavne. Til disse førtes des-

uden en Del Sirup, Sild og islandsk Uldgods foruden oversøiske Varer

(asiatiske). Denne Forretning paa Østersoen havde vel endnu ikke

naaet stort Omfang, men Begyndelsen var dog gort.

Saaledes var den Gang den overvejende Del af Danmarks Uden-

rigshandel og søværts Omsætning med Udlandet (udenfor Kompagniernes)

samlet paa Kjohenhavner- Grosserernes Haand, besørgedes for disses

Regning og med disses Skibe. Hvad selve Farten paa Kjobenhavn an-

gaar, saa var fremmede Nationers Andel heri, de pommerske Skuder med
Brænde fraregnet, gennemgaaende ubetydelig: Aaret rundt kun nogle

engelske Kulslæbere og en Del svenske Smaasmakker. løvrigt skete

Stadens søværts Omsætning udelukkende med danske Skibe, for Uden-

rigsomsætningens Vedkommende med kjobenbavnske. Der var i 1846:

116 i Hovedstaden bjennncborende Fartojer med en samlet Drægtighed

af 4992V2 Læsfer. Denne Handelsflaade ejedes hovedsagelig af Gros-

sererne. Og da forskellige Oplagsrettigheder og Toldbegunstigelser

ligeledes bandt ProvinskobstaHlernes Forsyning med en Del vigtige

udenlandske Varer til Kjobenhavn, saa skete Fordelingen af disse Ar-

tikler til Landets Forbrug ogsaa udelukkende gennem Kjøbenhavns

Groshandlerstand.

Igennem hele Slutningen af det attende Aarhundrede var Gros-

handel og Rederivirksomhed uadskillelig knyttede til hinanden. Kun
den var en ret Købmand, som med egne Skibe hentede eller udførte

sine Varer. Og ikke nok hermed. Groshandleren maatte i Alminde-

lighed tillige selv financiere sin Udenrigsomsætning, være i hvert Fald

til en vis Grad sin egen Banquier, og de store Købmandshuse kom
derved eflerhaanden ret naturligt ind paa at modtage private Folks

Penge til Forrentning og anvende dem som Driftskapital i deres Forret-

ning. Saa omfatlenile og sammensat var i hine Tider et Handelshus'

Virksomhed ! LTnder Datidens simple Samfundsforhold var Kobmanden
paa én Gang Imporlor og Eksportør, Skibsreder, Speditør, Banquier

og ogsaa ofte Assurandør.
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Ved den iinder Christian ^'I udkomne Commercieforordning nf

4. Augusl 1742 \i\r Grosscrcr-Socielclct bleven skabt som en Organisation

af de saakaldle indskrevne Groshandlere, hvorved netop lorstodes

saadanne Groshandlere, der ejede Skibe eller Skibsparter. Saaledes

havde altsaa selve Loven for saa vidt direkte sammenknv'ttet Gros-

handel og Skibsfart. Men det var dog ikke ved samme Lov forment

Andre end Skil)sredere at drive Groshandel; tværtimod sloges det ud-

trykkelig fast, at delte stod Enhver frit for, livad enten han ejede

Skibe eller ej. Grosserer- Societetet maatte bruge de forste tredive Aar

af sin Tilværelse for at faa anerkendt den nødvendige Forbindelse

mellem disse tvende Virksomlieder som et urokkeligt Grundlag for

sin Virksomhed, og skont det ikke lykkedes at faa Principet egentlig

lovfæstet, saa blev faktisk Forholdet dog til sidst dette, at Ingen fik Ret

til at drive Groshandel uden at eje Skibe eller Skibsparter.

Det nyskabte Grosserer-Societet blev straks taget i Brug fra Re-

geringens Side som en Slags Handclskanuner, hvis Erklæring man ind-

hentede i Tilfælde, der vedrorte Skibsfarten og Udenrigshandelen.

Allerede den 29. September 1742, altsaa knapt 2 Maaneder efter For-

ordningens Udkomst, fik saaledes Kjøbenhavns Magistrat Befaling

til hos Societetet at fornemme: Købmændenes seiitiinents . om An-

søgeren til Konsiilak't i Danzig. I dette ligesom overhovedet i de forste

Tilfælde af denne Art søgte Societetet væsentlig kun at værge Uden-

rigsfarten for nye Konsulatsafgiftcr udover de befalede 8 Sk. pr. Kom-

mercelæst. Men efterhaandcn lærte man at benytte Lejligheden til at

gøre Købmandsstandens Indflydelse gældende med Hensyn til Posternes

Besættelse. Regeringen synes at have sat Pris paa den Vejledning

angaaende Ansøgernes Kvalifikationer i Henseende til at gavne og be-

fordre Landets Handel, som Grossererne kunde give, og ved Socie-

tetels Hjælp blev der i Slutningen af Fyrrerne og Begyndelsen af

Halvtredserne ansat en Mængde nye Konsuler rundt om i Udlandet

med del tydelig angivne Hverv: at staa de danske Skibsførere bi med
Raad og Oplysninger i de fremmede Havne og yde dem fornøden

Støtte i vanskelige Tilfælde.

I del hele taget havde man den Gang fra Regeringens Side et

klart og aabent Blik for, i hvor høj Grad og paa hvor mange Maader

det netop ved Regeringsforanstaltninger var muligt at styrke og ud-

vide Landets Udenrigshandel. Det har sikkert forst og fremmest været

i Erkendelsen heraf, at man skabte den legale Organisation af Gros-

handler- og Skibsrederslanden, som Grosserer-Societetet var, nemlig for

herigennem i paakommende Fald al kinine erhverve sig Kundskab

3*
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om, hvorledes Handelens og Skibsfartens praktiske Udøvere selv saa

paa denne eller hin Sag*).

Men man havde netop ogsaa den Gang det >^Handelsdepartement«,

for at bruge et moderne Udtryk, som paa én Gang kunde bruge et

saadant Handelskammer og desuden selv tage de fornødne Initiativer.

Under Datidens kollegiale Styrelse hed dette Handelsministerium først

General-La;!f/e/s-Økonomi- og Commerce-Collegium. Det var blevet

oprettet 1735 (med et særligt Fond, det saakaldte Commercefond) paa

Forslag og Foranledning af den bekendte Fr. Danneskjold-Samsøe, den

danske Søetats dygtige Reformator, den samme Mand, der fattede den

geniale (men iovrigt alene af politiske Grunde uudførlige) Plan at

uddybe et Sejlløb gennem Kalvebodstrand og forsænke Drogden, saa

at al Øresundsfart altsaa vilde være bleven tvungen gennem Kjøben-

havns Havn. Han selv forestod Kollegiet indtil 1739, siden sad heri

Statsministrene Berckentin (første Deputeret 1740—58), Baron Dehn
(1758—62) og den ældre Bernstorff (1752—66, første Deputeret fra 1762).

Da Bernstorff tillige var Udenrigsminister, havde han saaledes

baade paa den ene og den anden Vis Lejlighed til at beskæftige sig

med og til at gavne dansk Handel og Skibsfart. Og til hans uvisne-

lige Hæder skal det vidnes om ham, at han ofrede denne Opgave

hele sin Kærlighed og Kunst, og at han som Regel — og naar større

Hensyn ikke talte derimod — lod sin Udenrigspolitik bestemme af

handelspolitiske Hensyn.

Saaledes havde han paa dette Tidspunkt, klogelig og forudskuende,

allerede forlængst sikret vor Skibsfart gennem en Række Traktater.

— 1751—52 var der bleven sluttet Traktater med de nordafrikanske

Sørøverstater Tunis og Tripolis — forud var der 1746 gaaet Traktat

med Algier, 1748 Traktat med begge Sicilier — 1753 ordnedes For-

holdet til Marokko, og 1756 blev der endelig, henholdsvis i Marts og

Oktober, sluttet Traktater med Genua og Tyrkiet. Herefter var det

danske Flag betrygget fra alle Sider, kun at Kongens Navneciffer

maatte sættes deri, for at der ikke skulde ske Forveksling mellem

dansk og maltesisk Flag. Navnlig vare Traktaterne med de 4 Rover-

stater af allerstørste Betydning, fordi Middelhavsfarten egentlig først

derigennem var bleven mulig for dansk-norske Skibe. Skrækken var

især for de algierske Kapere saa udbredt og rodfæstet herhjemme,

at Ingen vilde vove Liv og Ejendom ved uden traktatmæssig Beskyt-

telse at sejle ind i Middelhavet.

*) Den anden Side af Grosserer-Societetet — at det foruden et Handelskammer

tillige var en Knbmdiulskorporation til Varetagelse af Standens Fagintcresser — brod

man sig derimod ikke videre om. Iivad vi i det folgende nærmere ville faa at se.
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Ogsaa paa aiidcn Maadc og ved andre Midler havde Bernstorff

vidst at stotte Rigernes Kobniandsvirksomlied. Allerede som dansk

Gesandt i Paris havde han med Forkærlighed omfattet den økono-

miske Side af de Interesser, han var kaldet til at varetage. I Bors-

arkivet gemmes fra hin Tid flere »Extracter: og Indberetninger til

den danske Regering om de skiftende Told- og Handelsforhold i

Frankrig. Disse Rapporter var nemlig saa lærerige og gav saa gode

Oplysninger, at man holdt det for rigtigt ligefrem at foranledige dem
opslaaede i Afskrift paa Borsen, hvilket skete gennem Grosserer-Socie-

tetet. Hvor vidt BernstorfT herved gik i at give praktiske Vink og for-

dybe sig i Enkeltheder, vil fremgaa af folgende Tilfælde. I 17-17 ind-

beretter han, at det er lykkedes ham at faa Tolden i Frankrig for

dansk-norsk Torfisk og Stokfisk nedsat til det halve. Samtidig ad-

varer han skarpt imod at blande nogen fremmed Fisk imellem, da

»den mindste Svig i denne Henseende kan fordærve det hele Værk,

som ikke har været saa let at tilvejebringe. Jeg vilde nok ønske tillige,

at man kunde bringe vore Kobmænd til, at de vilde betjene sig af

Fade eller Tønder af den Slags Træ, som Hollænderne betjene sig af,

og ikke af Fyrretræ, som giver Fisken en Afsmag og en Slags Lugt,

som er Franzosen imod.:

Hollænderne og Hansestæderne havde dog endnu i Frankrig en

gunstigere Stilling i Henseende til Indførsel end andre Nationer. Men
det lykkedes Bernstorff under 30. September 1749 at faa sluttet Over-

enskomst med den franske Regering om et Tillæg til den dansk-franske

Traktat af 1742, ifølge hvilket Danmark-Norge kom til at hore til de

mestbegunstigede Stater. I Juli 1756 kan han da ogsaa meddele

gennem Commerce-Collegiet til Opslag paa Borsen, at Tolden paa dansk

Kabliau og deslige Tørfisk er bleven yderligere nedsat til den samme
Sats, som kort for var bleven tilstaaet Hollænderne.

Da nu den engelsk-franske Søkrig udbrød i Forsommeren det sidst-

nævnte Aar, stod det straks Bernstorff klart, at der herved aabnedes

store Chancer for den dansk-norske Skibsfart. Der maatte blive nok
at sejle med for en neutral Stats Skibe under de usikre Forhold paa

Havet, som hæmmede de tvende store krigsførende Nationers regulære

Søhandel. De franske Kapere drev de engelske Handelsskibe ud af

Middelhavet, niedens omvendt al fransk KolTardifart, særlig ogsaa

oversøisk, blev standset af de engelske Krydsere. Den franske Re-

gering frigav derfor ogsaa Handelen paa sine store amerikanske Kolo-

nier for neutrale Skibe. Under Fredsforhold var denne Fart kun aaben

for Moderlandets egne Skibe, men da disse under Søkrigen med
England var altfor udsatte for at blive kaprede, gjahll det om paa
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anden Maade at holde Koloniernes Handel uberørt af Krigen og sam-

tidig at faa Forbindelsen med Kolonierne holdt vedlige. Det eneste

Middel hertil var netop at aabne Kolonihavnene for neutrale Skibe.

Saa længe som det altsaa kunde lykkes Bernstorff at holde Dan-

mark neutral, var der saaledes for danske Skibe en betydelig, løn-

nende Fragtfart lige at gaa ind i. De tvende store Handels- og Skibs-

fartsomraader, der nu ved Krigsbegivenhederne blev nyaabnede for

det danske KofTardiflag, var Middelhavsfarten og den vestindiske Kolonial-

handel.

I Middell\ai'et var det især i Fragtfart, at der var noget at tjene.

Allerede i Foraaret 1756 bleve danske Skibe stærkt søgte i Marseille

i den Anledning. I November 1738 modtager Grosserer-Societetet en

Meddelelse fra Bernstorff om, at den danske Konsul i Genua til ham
havde indberettet, at siden Begyndelsen af Oktober var det danske

Flag næsten det eneste, som blev søgt i Middelhavshavnene. 1759 kan

da Bernstorff ogsaa lejlighedsvis konstatere, at der var ikke mindre

end 400 dansk-norske Skibe i denne Fart, og i 1764 kunde vor Minister

i England, Bothmar, rettelig hævde overfor Kong Georg III, at de

Londoner-Købmænd under Krigen med Frankrig havde drevet saa

at sige hele deres Handel med Spanien ved Hjælp af vore Skibe. Da-

tidens bekendte Storkobmand Niels Rvberg, en kort Tid en af Grosserer-

Societetets »Ældste-, beregner Fraglfortjenesten i denne Fart for Aarene

1755—70 til næsten 14 Mill. Rdl.

Hvad Veslindieforten angaar, saa blev den just i disse Aar —
Midten af Halvtredserne — ligefrem skabt ved Regeringens positive

og umiddelbare Initiativ. Et længe næret Ønske fra fremragende kjøben-

havnske Købmænds Side blev imødekommet fra Statsstyreisen, da den

i 1754 afkoble det vestindisk -guineiske Handelskompagni de trende

Øer derovre, som endnu den Dag i Dag ligge under den danske Krone.

Men ikke nok hermed, den 30. August 1754 blev Handelen paa Vest-

indien givet foreløbig fri, og dette fastsloges endelig ved PI. af 22. April

1755. Herefter blev det tilladt alle Kongens Undersaatter at besejle

de nævnte Øer samt Fortet Christiansborg paa Guinea, hvorfra Kom-

pagniet havde drevet sin Slavehandel paa Vestindien. For at op-

muntre Skibsfarten paa disse nye Kolonier og samtidig sikre deres

Befolkning Tilførsel af de nødvendige Levnedsmidler bestemtes det

endvidere, at Enhver, der sendte et Skib derud, skulde have en Præmie

af 500 Rdl., naar der i Skibet var en Ladning af indenlandske Varer

til mindst 5000 Rdls. Værdi. Moderlandets Frembringelser vare nem-

lig ifolge Datidens Skik selvfølgelig begunstigede, og Kolonialhandelen

var for saa vidt stadig bunden, som de vestindiske Produkter om-
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vendl kun niaalte sendes til Moderlandet, ligesom ogsaa Tilførslen

til Kolonierne al" alle saadanne IVeniniede Varer, til hvilke der kiuide

skalles Mage fra Kongens egne Lande, ligefrem var forbudt.

Disse Skridt blev hilste med stor Glæde af Grosserer-Societetet,

og i en Adresse til Kongen under 22. Oktober IToG — hvor der yder-

ligere andrages om nogle mindre Begunstigelser til denne »Negoties

Befordring-: — lovprises Kongen for den nyskabte Kolonialfart. Det op-

lystes desuden ved samme Lejlighed, at i det paagældende Aars første ti

Maaneder var der af kjøbenhavnske Købmænd allerede udrustet over 20

Skibe »for at forsyne de amerikanske Eilande med Slaver, Provisioner og

andre fornødne Ting til Plantagernes Kultivering og Handelens Drift«.

Det viste sig da ogsaa noksom i de nærmest følgende Aar, at Vest-

indiefaiien blev en saare indbringende Forretning, ja der tjentes end-

og under Syvaarskrigen saa mange Penge derpaa, at det blev en af

de bedste Velstandskilder for vore Købmænd — og del lil Trods for,

at de idelige Kaperier ganske særlig gik ud over denne Fart. Under

Statens ordnende Styrelse, Indgriben og Ledelse steg Øernes Kultur

hastig, saa at Handelen paa selve Dansk-Vestindien snart blev livlig

og lønnende. Da Staten overtog Øerne, var den aarlige Produktion

af Sukker ikke stort større end et Par Tusinde Fade, og i begge Aarene

1733—34 gik der ialt kun 7 Skibsladninger Sukker til Europa. Ti

Aar efter var Tilvirkningen af Sukker alene paa St. Croix 23,600 Fade,

og 1700 gik der 3<S Sukkerladninger fra Øerne; Slavernes Antal var

samtidig steget fra 8900 til hcnimod det dobbelte.

Men ikke nok med, at Handelen med selve Dansk-Vestindien var

et nyt vinstbringende Felt for de kjøbenhavnske Købmænds Foretag-

somhed. Under Krigen blev tillige vore Øer derovre naturlige og be-

kvemt liggende Oplagssteder for alle Slags Produkter fra de fransk-\esi-

indiske Kolonier, saa at der med de vigtige Varer herfra lod sig drive

en indbringende Transithandel. Men dette Forhold gjorde, som vi

straks skal se, paa den anden Side hele denne Fart uhyre riskant, en

F'orretning fuld af Fristelser og Fare.

Endelig skal det endnu nævnes, at de krigsførende Magter trængte

til Forsyning af Sk'ihsfornodenheder og Proviant, og disse kunde atter

kun tilfores dem af neutrale Skibe. Nu var Danmark-Norges vigtigste

Udførselsartikler netop Tømmer, saltet Kød og Fisk. Bernstorff var

meget ivrig for at faa denne Udforselshandel godt i Gang. Det lyk-

kedes ved hans Mellemkomst at faa sluttet l)etydelige Leverancekon-

trakter mellem herværende Købmænd , navnlig Handelshuset Ryberg

& Thygesen, og den franske Marine om en Ra'kke Skibsladninger af

salt Kød. De første Fartøjer gik i Foraaret 1758 til Frankrig under
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Convoi, men Kodet ankom kun i slet Tilstand. Efter en Afbrydelse

fulgte imidlertid liere Sendinger efter, men BernstortT turde ikke niere

give Convoi, lige saa lidt som han turde lade den danske Flaadc operere

i Forening med den svenske. Sverige kastede sig forholdsvis hur-

tigt ind i Fastlandskrigen, hvorved det dansk-svenske Neutralitetsfor-

bunds Stilling overfor England unægtelig ogsaa maatte blive saare tve-

tydig. Det varede heller ikke længe, for Sverige selv brod de opstillede

Søretsregler. Under disse Omstændigheder maatte BernstortT iagttage

den allerstørste Forsigtighed og turde paa ingen Maade true eller

tirre England med det danske Orlogsflag. Men saa snart de maritime

Demonstrationer for at hævde de af Neutralitetsforbundet opstillede

Søregler herved faldt bort, ophørte ogsaa dettes gode Virkninger.

Medaillen blev nu vendt om : Vrangsiden viste idelige Kaperier

og Fortræd for vor Skibsfart.

BernstortT havde rigtig set, at Situationen var eller burde være

den gunstigst mulige for vor Søfart, saa længe som det danske Flag

var neutralt — og saa længe som det neutrale Flag blev respekteret.

Men just herved var der en slem Hage. Det var Englands saa-

kaldte yriile of 1756«, der i stik Modsætning til Danmarks folkeretlige

Opfattelse forbød Neutrales Handel paa de fjendtlige Kolonier. En
neutral Magt kunde efter Englands Mening under en Krig kim gøre

Krav paa at beholde sin egen Handel i Fred , men den burde ikke kunne

profitere af Krigen ved at tilegne sig en helt ny Handel, som først

Krigen gjorde mulig, og hvis Hindring af den krigsførende Magt netop

var et af Krigens Tvangsmidler mod Fjenden. For England som Sø-

magt var denne Tankegang ganske naturlig, da ellers et af dens Hoved-

vaaben — Ødelæggelsen af Modstanderens Handel ved at kapre og

konfiskere dens private KofFardifarere og disses Ladninger — blev slaaet

den ud af Haaiiden. Og det var ogsaa i god Overensstemmelse her-

med, at man i St. James haardnakket vægrede sig ved at anerkende

Grundsætningen »Frit Skib, fri Ladning« og ved at indskrænke Be-

grebet Krigscontrebande til Vaabeii og Krigsredskaber.

Og som Herren var, saa fulgte ham Svende : de engelske Kapere

vare for gode Sømænd til ikke at mærke, hvorledes Vinden blæste

fra de høje Steder, blæste som Medbør for deres Gridskhed, Overmod

og Røvelyst.

Saa mangen Gang kom det fredelige Danske dyrt til at staa.

Den 20. August 1757 udbad Bernstorff sig Meddelelse om, hvor

mange i Kjobcnhavn hjemmehørende Skibe der indtil da var op-

bragte af franske og engelske Kapere, og hvor mange af disse der

var kendt for gode Priser. Der blev fra Grosserer-Societetet anmeldt



25

for AaiTl IT.'id tvende Skibe i Middelhavsfart, hvoraf dot ciu' endog

var l)k'ven opbragt to Gange: begge vare blevne frigivne, men først

efler allehaande Omkostninger og Tidsspilde. I foiste Halvaar 1757

vare t) Skibe opbragte, de 2 af franske, de 4 af engelske Kapere, og

6 »udplyndrede af engelske Kapere, foruden en Del andre, som os

ikke er saa noie liekendt . Særlig nævnedes, at en (ialeot med en

Ladning Kod, bestemt til Brest, blev opbragt af en engelsk Kaper og

indslæbt til Dover, bvor Kodladningen blev erklæret for god Prise,

medens Skibet frigaves. Tabet berved ansloges til 4800 Hdl.

Samtidig med, at Societetet fremsender disse Oplysninger, opløfter

det et Veraab over slige Tilstande. Om del skal blive ved, vil den

danske Nations Flag tabe al den Kredit, det hidtil har haft, og Skibene

blive uden Fragter, i Stedet for at ved disse Konjunkturer der an-

selig kunde proliteres, naar Flaget blev respekteret . Man androg

derfor om, at Regeringen herefter vilde lade 2 Fregatter krydse i Nord-

søen, 2 i den spanske Bugt, 2 i Kanalen og 2 i Middelhavet.

Den 25. Juli 1758 indberetter SocietetetsFormand og Ældste paany,

at der i 1757 endnu var bleven opbragt 1 kjøbenhavnsk Skib, i første

Halvaar 1758 havde dernæst engelske Kapere opbragt 8 Skibe og plyndret

4 andre: af de forstna^vnte var et Par Stykker slu[)pet ved at affinde

sig med en Sum af80:i90£ til Kaperen. Da der nu desuden \ar bleven

opbragt en stor Del norske og holstenske Skibe, som man ikke vidste

nærmere Rede paa, anraabte man atter om »nogle kongelige F"regatters

Krydsning i Kanalen og Strædet , og tilbød samtidig paa de paagæl-

dende Handlendes Vegne at deltage i Bekostningerne ved al svare

visse Procent af Ladningernes Vjerdi. Man mente øjensynlig endog

lierved at gøre en god Forretning, thi derved vilde de »Trafikerende

kunne »profitere af Konjunkturerne med de Tid efter anden mer end

tilforn sig tillagte Skibe«.

Dette i Forbigaaende udtalte Ønske gav Formanden og de Ældste

end yderligere Hftertryk ved en Henvendelse til Commerce-Collegiet

under 'A\. Oktober s. A. (1758). Det var i Mellemtiden ogsaa blevet

rent galt med de engelske Kapere. Det var endog, som det hedder i

Skrivelsen, nu gaaet saa vidt, at de Skibe, som komme fra de danske

Kolonier i Amerika og saaledes gaa fra én dansk Havn til en anden,

ikke mere skaanes for Anholdelse og Opbringeise«. Der blev i Løbet

af Kfteraaret 1758 o|)bragt ikke færre end 12 danske og norske Vest-

indiefarere paa Vejen til Europa under Foregivende af, al de vare

ladede med N'arer fra de franske Kolonier i Amerika, og at disse i

Virkeligheden vare fransk Ejendom. Paa BernstorlVs Foranledning

bleve de fornødne Oplysninger herom indsamlede dels af Societetet, dels

Fra den tlunskc Handels Empire*. i
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gennem tvende Stadsmæglere, dels ved Avertissement i inden- og uden-

landske Blade. Af de nævnte Skibe vare 9 hjemmehørende i Kjøben-

havn og ejedes af de bekendte Grosserer-Firmaer Joost von Hemert,

Iselin & Go., Fabritius A Wever, Ryberg & Thygesen og Peter Appelbye.

Udførlig Indberetning herom indgik under 17. Januar 1759 og heri

foresloges samtidig — da man vedblivende ikke kunde faa Regeringen

bevæget til at udruste Krydsere til at convoyere Handelsskibene —
som en Udvej, der kunde henstilles til den engelske Regering: at et

opbragt Skib stillede en Generalkaution for den Del af Ladningen,

som Kaperen paastod var fjendtligt (fransk) Gods, og dermed fik Lov

at sejle med Skib og Ladning. Dette Forslag blev nærmere præciseret

overfor Bernstorff i en Societetsskrivelse af 1. Marts 1759, og da den

engelske Minister Pitt kort efter, som Følge af Bernstorffs indtrængende

Forestillinger, opfordrede den danske x\fsending i London, Bothmar,

til at stille Forslag om en Compromis-Ordning, havde denne da straks

her en modus at foreslaa. Og paa Grundlag af denne blev der i

Løbet af Aaret sluttet en endelig Overenskomst.

Bernstorff fik desuden den berømte Folkeretslærer Martin Hubner,

den Gang Professor ved Kjøbenhavns Universitet, til paa Danmarks

Vegne at gaa til England for i hvert enkelt Tilfælde at varetage vore Skibes

Sag, og ved en Parlamentsakt af 2. Juni s. A. satte den engelske Lov-

givningsmagt selv klare og skaipe Grænser for Kapernes Overgreb.

I Slutningen af Januar s. A. (1759) havde Societetet iovrigt fra

Bernstorff faaet Løfte om eventuel Convoi af et Par danske Fregatter.

Under Trykket af de engelske Kaperier og de engelske Priserelters

Medhold med disse var Bernstorfl' nemlig i Slutningen af 1758 bleven

drevet henimod at indtage en fjendtlig Holdning overfor England og

gøre fælles Sag med det lige saa krænkede Holland. Paa Aarets næst-

sidste Dag fik vor Gesandt i Haag Ordre til at foretage de indledende

Skridt, og samtidig paabegjndtes Udrustningen af 20 Linieskibe og

Fregatter, saa at de kunde være færdige til at stikke i Søen i April 1759.

I Foraaret 1759 bleve Linieskibene Fyen og Gronland og

Fregatten Møen« overladt Koffardillaaden som Convoiskibe. Hertil

føjedes senere Fregatten »Den hvide Ørn«. Men da det, som lige

ovenfor skildret, i Løbet af 1759 lykkedes at komme til Rette med
England, saa at »næsten ingen af det hervanendc Kobmandsskab be-

tjente sig« af Convoien, inddroges denne i 1760 — kun Gronland«

vedblev at krydse mellem Marseille og Levanten.

Der opslaar nu ganske naturlig det Sporgsmaal, om de dansk-

norske Vestindiefareres Opbringeise virkelig var en saa fuldkommen

grundløs og lovløs Handling fra britisk Side, som man herfra klagede
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over. Del inaa i saa Henseende erindres, at den engelske Regering

stadig lucvdede, at det ikke kunde være neutrale Magters Undersaatter

tilladt at Ibrc Handel for IVeinnied (fransk) Regning. I Januar 17(i2

rettede HernstorlV under samtidig Betoning heraf de to udtrykkelige

Spørgsmaal til Grosserer-Societetet: 1) »Om en saadan simuleret Handel

er Dem og Nationen saa fordelagtig, at de Handlende derfor ville ex-

ponere deres Handel og Skibsfart af de engelske Kapere at vorde

molesterede«, samt 2) om det ikke i Stedet for burde foretrækkes, at

den danske Regering afgav en udtrykkelig Erklæring om, at danske

Undersaatter paa ingen Maade vilde laane deres Navne til at dække

den franske eller spanske Handel.

Herpaa svarer Societetet ganske betegnende, at det ikke »i Al-

mindelighed er det bekendt, »at Nogen haver drevet slig simuleret

Hantlel i denne Krig«. Men, tilfojes det, »ikke desto mindre kan det

vel underhaanden være sket, at en eller anden paa en simuleret Maade

haver dækket nogle af de i Krigen begrebne Magters Undersaatters

Skibe eller Varer, hvilket ng iwnteluj lutr r/ioet Anledniiuj til de nutuf/e

Opbriiujelser af de Enyelshe .

Som man vil se, indrømmes tiet her i Grunden ret tydeligt, at

danske Vestindiefarere i hvert Fald af og til have indtaget Ladning af

franske Varer. Saaledes som tidligere udviklet, var Forholdet dette, at

den franske Regering ved Krigens Bcgynilelse havde frigivet Handelen

paa sine store amerikanske Kolonier for neutrale Skibe, men England

nægtede med Haardnakkethed de neutrale Magter Retten til at gaa

ind i denne Handel. Sandt at sige laa det derfor lige for at omgaa

Vanskeligheden ved i Smug at føre de fransk-vestindiske Produkter

til det danske St. Croix for derefter ved Indladning dersteds at kunne

faa dem betegnede i Skibspapirerne som kommende fra og produ-

cerede i Dansk-Vestindien. For Datidens Handelsmænd og Handels-

moral var Fristelsen hertil altfor lokkende og altfor — naturlig. Ingen

kan heller være i Tvivl om, at det baade den Gang og senere under

Aarhundredets andre Søkrige blev praktiseret med Fordel. For at

ramme dette var det da, at England greb til den summariske Frem-

gangsmaade at fastslaa en almindelig Præsumtion om , at naar neu-

trale Skibe sejlede med Kolonialvarer fra Vestindien, kom disse altid

fra de franske Antiller. Men at dette paa sin Side var et vilkaarligt

Overgreb, er selvfølgeligt.
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MEDENS Bernstorff saaledes klarede Skærene for dansk Skibsfart,

havde han samtidig nok at gøre med at holde Danmark fri af

Fare fra helt andre Kanter og af helt anden Natur.

I Lobet af 1757 havde Bernstorff været ivrig beskæftiget med som

Mægler og Mellemmand mellem Kong Georg og Frankrig at holde

Hannover udenfor Krigen — og dermed denne borte fra Danmarks

Grænser. Han undgik ikke Mæglerens sædvanlige Utak og blev fra

begge Sider stemplet som en forklædt Fjende . Men Frankrig kom
dog forholdsvis hurtig til Erkendelse om det fuldkomment grundløse

heri. Da alle Mæglingsforsøg vare strandede, tog Kong Georg endelig

Parti ved en Traktat med Preussen af 11. April 1758, hvorved han for-

pligtede sig til ej alene som Konge af England, men ogsaa som Kur-

fyrste af Hannover at staa Last og Brast med Frederik II., indtil

Krigen var endt.

Krigsfaren rykkede derved Danmark tæt ind paa Livet, og Landets

Neutralitet kunde hvert Ojeblik blive krænket sydfra. Russerne vare

desuden paa Fremmarch mod Pommern, og da stedse Kejserinde

Elisabeths nær forestaaende Død svævede som et Damoklessværd over

den danske Regerings Hoved, blev det yderligere betænkeligt at have

Grænsen blottet for al Militærbeskyttelse. Bernstorlf indsaa derfor, at

Øjeblikket var kommet, hvor der maatte drages danske Tropper

sammen mellem Ejderen, Elben og Traven.

Men til Tropper og Krigsstyr horer der som bekendt li Ting:

Penge, Penge og atter Penge. AI Tidens Nød og Trang, Vanskelig-

heder og Forlegenheder samler sig i dette ene: Pengemangel. Det

var ikke Ondets Rod, men dets Blomst, dets giftigste Blomst. Man
havde llottet sig, ruttet med Statens Penge, købt Ærø, købt de vest-

indiske Øer, koloniseret Heder, ødslet med Penge til kostbare Nybyg-

ninger og støttet alskens Falirikforetagendcr, medens samtidig de oven-

for omtalte holstenske Erhvervelser og de forskellige Eskadrers Udsen-

delse havde slugt store Summer. Finansstvrelsen havde under Thott's
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Ledelse liaiuilel uden Forudseenhed, ladet sig oNeniinple af Udgifts-

kraveiie og hver Gang kun sal sig i Bevægelse, naar I'engekassens

Buml var naaet.

Saa var der jo rigtignok BernstorlV, og BcrnstorlV kunde ogsaa

magte alt — kun ikke at skalle Penge. Han anstrængte sig af et godt

Hjerte, bønfalder saaledes ligefrem i Oktober 1757 Gesandten i Haag
om endelig i Holland at skalle Staten til Laans den Million Daler,

som man just den Gang fattedes — og bød endog 20—30,000 Rdl. i

Ekstraomkostninger foruden Rente og Provision. Hans Konge, den

gode Konge, vilde ikke vide noget af nye Skatter paa sit kære Folk.

Og da man alligevel, inden Maaneden var runden ud, var bleven nød-

saget til at ty til et ekstraordinært Skattepaalæg (Forordn. 31. Oktober

1757), fik samme Gesandt Ordre til at kobe de hollandske Avisers

Tavsbed, for at ej den danske Stats Kredit skulde blive svækket ved

Rygtet herom.

Dog alt var forgæves eller forte kun lige fra Haanden til Munden,

Pengemangelen blev permanent, og Bernstorff var lige ved at fortvivle.

Men hans Hjerne arbejder uophørlig paa at finde nye Udveje, og han

samler nu hele sin Genialitet for ved et diplomatisk Mesterstykke at

skalTe sin Konge baade Ære og Fordel, baade Penge og Land.

I Sommeren 1757 var Østfriesland bleven besat af franske Tropper

i Kongen af Frankrigs og i Østerrigs Navn. I I'oraaret 1758 blev dog

Franskmændene nødsagede til atter at rømme dette Land, men i

Mellemtiden var Storfyrstinde Catharina af Rusland kommen paa den

Ide, at Østfriesland egentlig var noget for hendes Mand. Herved blev

Danmarks gamle Tilbud om at mageskifte Oldenborg og Delmenhorst

med det gottorpske Holsten endnu rimeligere og naturligere for Stor-

fj'rst Peter at antage, da de tvende førstnævnte Lande jo grænse umid-

deU)art op til Østfriesland. Bernstorff gjorde straks de forskellige

Hoffer opmærksom herpaa for derved i hvert Fald at vænne de mod
Preussen allierede Stater til Tanken om at løse det holstenske Spørgs-

maal ad denne eller en lignende Vej. Og naar Bernstorff bl. a. som
Argument herfor anforer Vigtigheden af, at Kielerhavn (som laa i

Holsten-Gottorp) ikke kom i nogen Stormagts Besiddelse, saa er dette

for en Nutidsla'ser med hans Nutidserfaringer et højst forbløffende

Bevis paa Bernstorffs politiske Forudseenhed.

I Februar 1758 bed Frankrig paa Krogen. Kardinal Bkunis tilbød

Danmark en Alliance mod Preussen paa dette Grundlag, saaledes al

altsaa Vilkaaret for Storfyrstens Erhvervelse af Østfriesland skulde

være hans Indviigelse i det nys nævnte Mageskifte. Til Gengæld

skulde Danmark deltage i Krigen mod Preussen eller dog — da dette
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første Forslag straks afsloges — »forpligte sig til at optræde akti^l, saa-

snart den franske Hærs Operationer sikrede det mod Farer fra Preussen

og England .

Med elskelig Frejdighed forklarede imidlertid Bernstorff sin franske

Kollega, at Udtrykket »sikker mod Fare« var tvetydigt og kunde give

Anledning til Mistydninger og Misstemninger ved i et givet Øjeblik at

tillade forskellige Fortolkninger af Danmarks Forpligtelser eller af det

rette Tidspunkt for disses Indtrædelse; kunde og burde man da ikke,

sporger ban den oversnedige Kardinal, bortfjerne denne Tvetydighed

ved helt at eliminere Danmarks Forpligtelse til at optræde aktivt.

Dette fandt Bernis rent ud mageløst og syntes derfor at have vundet

en hel diplomatisk Sejr ved at formaa Bernstorff til paa sin Side at

samle en Hær paa 24,000 Mand ved den holstenske Grænse og herved

forhindre dels ethvert Angreb paa Hamborg, Lybæk eller det stor-

fv'rstelige Holsten, dels ethvert Forsog fra Preussen, England og Han-

nover paa at hverve Rekrutler eller kobe Levnedsmidler og Heste i

Danmark. Til Gengæld skulde den franske Regering — foruden at

sorge for, at det oftomtalte Mageskifte kom gratis i Stand for Danmark
— forhjælpe Danmark til et Laan i Frankrig paa 6 Mill. Livres a 5 '', o Rente.

Bernis gik beredvillig ind herpaa, og den 4. Maj 1758 underteg-

nedes Traktaten i størst mulig Hemmelighedsfuldhed. Ikke alene

havde Danmark herved faaet sig aabnct den længe ønskede Udvej til

Løsning af det holstenske Sporgsmaal. Men hvad der i Øjeblikket

var langt vigtigere ; Bernstorff havde altsaa maget det saa, at det blev

Frankrig, der kom til at betale eller skaffe de nødvendige, haardt

savnede Penge til at samle og underholde den Troppestyrke, Danmark
havde behov for sin egen Skyld. Han havde slaaet tre Fluer med
eet Smæk: tilfredsstillet Frankrig, faaet sine Tropper og — last not

least — Penge til at betale med.

Men saa meget Held maatte vække Gudernes Misundelse. Da det

kom til Stykket, strandede denne glimrende Plan i selve Havnen, og

Bernstorff var lige vidt. Alt gik fortræffeligt, inden Udgangen af Juli

stod 25,000 Mand paa Grænsen, — men Pengene kom bare ikke.

Hvor intet var, havde selv Bernstorff sin Ret forloren: det var for

Frankrig paa dette Tidspunkt plat umuligt at opdrive Penge, knapt

til sig selv, endsige til Andre. Allerede den \'A. August maatte den

franske Regering bede om Udsættelse med Betalingen af den første

Million, og Aaret 1758 gik til Ende, uden at vi saa en eneste Skilling

af det lovede Laan. Kun i Slutningen af Oktober fik man — et

Kvartal af de resterende Subsidier efter den almindelige gamle Sub-

sidielraktal af 17541
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Kardinal Bernis var alU-r henfaldeii til sin sa'dvaniige Mistro

overfor Danmark og viste den saa tydelig, at Moltke blev syg af Harm
og Sorg. Da Bernis (ik delte at vide om Sjælen i det danske Hof-,

satte han vel atter en elskv;vrdig Mine op, men af Pengene lik vi ikke

en rod Skilling. Og da Hertugen af Choiseul kort efter alloste ham
som Frankrigs Indenrigsminister, brutaliserede han Sagen og lod kort

og godt BernstorIV vide, at Danmark i Stedet for Laanet paa de 6

Millioner hellere burde lade sig nøje med at faa sine aarlige Subsidier

forhøjede fra 300,000 til 400,000 Rdl. Banko eller 2 Mill. Livres. Og
hvad havde vel BernstorlT andel at gøre end at finde sig deri. Man
var altsaa lige vidt.

Samtidig var der vokset ganske andre Vanskeligheder op paa en

helt anden Kant. Rusland var overfor Magterne fremtraadt med en

aaben Fordring paa ved den endelige Fred at erholde Østpreussen

som Løn for sin Deltagelse i Krigen mod Frederik H. I en Note af

1. Decbr. 1759 erklærede Regeringen i St. Petersborg endog, at den

kun paa denne Betingelse vilde tiltranle den fransk-danske Traktat af

4. Maj 1758. Storfyrsten, antydede man, kunde saa faa Østpreussen,

Danmark Holsten-Gottorp — vel at mærke imod at deltage i Krigen

mod Preussen. Man havde faaet Kig paa Danmarks 25,000 Mand
friske Tropper som passende til at faa en hastig Ende paa Krigen.

Ikke at man spurgte Danmark derom, dette Land blev holdt helt

udenfor Sagen, medens Østerrig i al Hemmelighed indvilgede deri mod
at faa Sikkerhed for Schlesiens Tilbagegivelse.

Men Bernstorff sov ikke. Han fik Snu af, at der var noget Nyt,

Forunderligt, ubestemt Faretruende i Gære. Han maa have følt paa sig

som en hemmelig Uro, hans Statsmandsinstinkt lod ham fornemme,

al der var Fare, og han helmede ikke, for han fik funden, hvor den

laa. Mistænksom saa han Russerhæren slaa sig til Ro i Preussens

Kystland ved Østersoen i Stedet for at forene sig med Østrigerne, og

da vor Gesandt i St. Petersborg, O.sten, ved et Signal satte ham paa

Sporet, var han straks paa Færde.

Thi det gjaldt om at hindre Ruslands Plan for enhver Pris. For

Danmark var det ingen Spøg, navnlig i det Øjeblik, at faa Rusland

saa tæt ind paa Livet — 2 Dages Sørejse og en Marehtur gennem

Pommern og Mécklenburgl Og hvor farligt var det i det hele laget

ikke saaledes med ét at faa skabt en overmægtig Stal i Østeuropa,

der vilde true Sverige og Preussen til Trældom. Hvor langt mere

interesseret var ikke alt og alle i, at denne nyopdukkende Barbarstat

blev holdt saa langt tilbage, at Vinterens Is spærrede dens Skibsfart

og Krigsllaade uhjælpelig inde den halve Del af Aaret. Nej, Østersøens
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rige Handel maalte ikke tilfalde det i Forvejen overmægtige Rusland,

og næppe nogen europæisk Stat kunde rolig se paa Preussen miste

sin Evne til at holde Russerriget i Østen Stangen og tage Stødet af

for det ovrige Europa.

Med disse og lignende Betragtninger allarmerede Bernstorff Choiseul,

der forst gennem ham hlev opmærksom paa den hele Machine. Dels

gennem ham, dels gennem Kaunitz sogte han at faa de allierede Magter

til ved fredelige Forestillinger i St. Petersborg at faa Rusland bort fra

sit Forsæt. Det Net af diplomatiske Forhandlinger, hvori Danmark
nu blev spunden ind, bliver det for vidtløftig her at rede ud. Andet-

steds er der udførlig berettet herom . Nok er det i denne Sammen-
hæng at vide, at Bernstorff kun mødte Kulde og Uvillighed overalt

— man var slap og træt af Krigen, led og ked af at høre om nye

Vanskeligheder nord fra, højst utilliøjelig til at støde Rusland for

Hovedet. Hvorledes Bernstorff derfor nodes til bestemt og aabent at

fordre det holstenske Sporgsmaal endelig løst og til i den Anledning

at byde - selve Rusland Spidsen — hvorledes Storfyrst Peter haanlig

svarer med at genoptage sine Krav< paa Slesvig — om alt dette og

Bernstorffs herlige Svar, at Slesvig var Kongen ved sin Krone for-

pligtet til at bevare, saalænge der var et Værge i hans Rige og en

Blodsdraabe i det danske Folks Aarer, skal her kun mindes i Tavshed.

Januar 1762 ankommer den unge Andreas Peter Bernstorff, den

danske Udenrigsministers Nevø, til Paris som ekstraordinær Udsending

fra den danske Regering for i en udførlig Memoire at forlange det ved

Traktaten af 4. Maj 1758 sikrede Mageskifte bragt i Orden, inden Halv-

aaret var omme — i modsat Fald maatte Danmark slutte sig til Rus-

lands Fjender. Danmark havde truffet sit Valg.

Men da just kom Efterretningen fil Paris om Kejserinde Elisabeths

Død den 5. Januar 1762. Med eet Slag var Situationen forandret:

Rusland havde ingen Fjender mere, man kunde slutte sig til. I det

mest skæbnesvangre Øjeblik havde Danmark endelig valgt — og

grebet Skyggen.

»Alt i Verden veksler, Lykke og Ulykke, det kommer kun an paa

at være fast i Opfyldelsen af sin PIigt< , saaledes skev Bernstorff under

den brat omskiftende Situations hele faretruende Alvor og Uhygge.

Men hvad var »Pligt« i dette Øjeblik for den danske Styrelse? Mod-

løshed, Selvopgivelse og Bestyrtelse lammede alle de ledende Kredses

Tænke- og Handleevne. Dette Slag havde va'ret for haardt — nu

maatte Danmarks Undergang stunde til ! Den almindelige Rædsel og



33

Raadvilcihcd greb ogsaa Frederik V. Han lik el af sine værste hj'ste-

riske Anfald, hvori den sygelig-pietistiske Religiøsitet fra hans Barn-

domsdage tog fuldstændig Magten fra hans slovede Sind. Moltke

har bevaret et Blad fra hans Haand ona dette Tidspunkt. Vi ser deri

hans kongelige Svaghed søle sig i Selvfornedrelse og i lallende Barn-

agtighed blot klamre sig til hellige Formler og Ord. »O store Gud,

Fader, Søn og Helligaand, va^r mig naadigl Ak vær mig arme Synder

naadig for Jesu Christi Blods og Vunders Skyld«. »Staa mig dog bi

i mit Foretagende, og lad mig ikke staa til Skamme — og del kun for

din Xaades Skykb . »Jeg er en Orm og Støv, Aske og Jord, ja endnu

tusinde Gange mindre end det, sign og bevar mig, sign mit Land,

som du af Naade har betroet mig«. Til Gengæld lover han »at forsage

Djævelen og alle hans Va^rker og alt hans Væsen i Tid og Evighed,

ja til alle evige Tider , og ender med omstændelig at afskrive den

kirkelige Velsignelsesformular for at slutte med endnu en Gang at

kalde sig Orm og Støv. — Under Højtrykket af denne kongelige »Weh-

muth und Demulh dannedes Hoffets Stemning.

Men tabte alle andre Hovedet — Bernstorff gjortle det ikke.

100 Aar efter skulde en anden Monark do i et for Danmark lige saa

skæbnesvangert Ojeblik, og atter skulde de alle tabe Hovedet. Men

den Gang, den sidste Gang, skulde Danmark have et Uheld mere:

at savne en Statsmand. 100 Aar tidligere havde Danmark endnu —
som Frederik H saa trætTende skal have sagt — sin Bernstorff og

sin Flaade. Intet maaler maaske bedre for dansk Bevidsthed Bernstorffs

Storhed end denne Forskel mellem 1702 og 1863.

Det gjaldt om ikke at give efter, endnu mindre fortabt, ikke at

udæske, trække Tiden i Langdrag, vise Fasthed og Snildhed, Ijerne

alle fjendtlige Paaskud — og samtidig være fattet og forberede sig

paa det værste. Paa Kongens Fødselsdag, den 31. Marts, sattes Hæren

paa Feltfod, og mens Flaaden lagde ud fra Kjøbenhavns Rhed — 14

Linieskibe og 8 Fregatter — samledes 46 Balailloner og 56 Eskadroner

ved Grænsen, saa at der i Juli stod 30,600 Mand. Og da var der

allerede deserteret ca. 5000 af de hvervede Tyskere. — Frederik H
havde Ret i, at Flaaden var fortrinlig, men som det blev berettet af

hans Spejdere gjaldt det om Hæren, at »Hundene vare gode nok, men
Jægerne duede ikke . Dog BernstortT lik ogsaa hjulpet herpaa ved i

Marts 1762 at faa den beromle General Grev Louis de St. Ger.maix

til Fører for Arméen.

Det er let nok at stable alle dis.se Tal, Mænd og Skibe, Soldater

og Fregatter, op paa Papiret. Men det er saare vanskeligt for Fanta-

sien tydeligt og levende at forestille sig, hvor oversættes besværlig, ja

Fra den dunske Handels Empire 5
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hartad uløselig, denne Opgave var for Bernstorff. Det er godt nok at

sige: nu kræver min Politik Rustninger og Krigsstyr — men er der

noget i Verden, som koster Penge, ja kun kan faas for Penge, saa er

det just dette, den Gang som nu. Og nu erindre man, at siden Syv-

aarskrigen begyndte, havde den danske Statskasse stedse været i den pin-

ligste Forlegenhed og Finansstyrelsen Gang paa Gang hverken vidst ud

eller ind i, hvorledes man skulde skaffe Dækning til de stigende Ud-

giftskrav. Man havde forsøgt at laane klatvis snart hist, snart her,

og var derfor stedse bagud, stedse under Trykket af rent øjeblikkelig

Mangel paa rede Penge. Og under alt dette: hvad havde det ikke

kostet at have en hel Armé liggende aarevis i Kantonnement, Titusinder

af Mænd, som stedse skulde have Sold, Sold og Føde, medens Tu-

sinder af Plove laa stille Landet over? Og Eskadrerne i Søen, de

mange og lange Togter i fjerne Farvande for at beskytte danske

Handelsskibe, hvor store Summer var ikke ogsaa herved slugt? Ud-

gifterne til Søetaten var 1747 lidt over ^/2 Million Rdl., under Syv-

aarskrigen henimod det dobbelte, Udgifterne til Landetaten var i 1747

lidt over 1,5 Mill. Rdl., men allerede 1758 2 Mill., og voksede 1762 til

2,7 Mill. Rdl. Og disse uhyre Udgiftskrav væltedes nu med overra-

skende Pludselighed ind paa en forgældet Stat og en uduelig Finans-

styrelse, hvis Specialitet i Forvejen synes at have været den: stedse

at lade sig forbløffe ved intet at finde paa Kassens Bund, naar der

just for Alvor skulde punges ud. Og netop paa dette Tidspunkt havde

man i sin Befippelse allerede udtømt alle Hjælpekilder, ja endog af-

skaaret sig den sidste — Banken.

Vi have hørt om, hvorledes Bernstorff i Oktober 1757 maatte

gøre Tiggeransigt overfor den danske Gesandt i Haag for at faa et

Millionlaan i Holland — det var mislykket. I Forvejen havde man
søgt at faa den manglende Million gennem den Hamborger-Købmand

Agent Hiss, men fik knapt Halvdelen ind; og med Planerne om Op-

rettelsen af et Livrenteselskab og en Ridderorden gik det endnu værre.

Den ovenfor nævnte Ekstraskat, man under disse Omstændigheder

nødsagedes til at paalægge i Efteraaret 1757, bragte endelig Penge

i Kassen, men da disse ikke indkom hurtig nok, tyede man til

Banken.

Den under Navn ai Courant-Banken kendte, i Aaret 173G oprettede

Assignations-, Laane- og Veksel-Bank i Kjøbenhavn var i sit Anlæg et

fuldkomment privat og i alle Henseender af Staten uafha-ngigt Penge-

institut med Ret til at udstede Sedler, som dog ikke var tvungent
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Belalingsinidciel, men inodloj^es lif^u med Mønt i alle kongelifj;e

Kasser.

Bankens Seddclomlob var i de første Aaringer kun omkring

V2 Mill. Udi., medens Hankens Kapital bestod i et Par Hundrede

Tusinde Daler. For nu efterhaanden al imødekomme den voksende

Omsa^lnings Krav sogte Banken ganske naturlig at udvide sin Laane-

virksomhed, hvorved selvfolgelig ogsaa dens Udbylte samtidig steg.

For ikke al sætte Sedlernes Indløselighed i Fare, forøgede man kun

gradvis Seddelmængden, men begyndte derimod paa Vekselkredit.

Man fik af Finanserne Montanvisninger paa den kongelige Kasse i

Rendsborg og koble de Veksler, som Finanserne trak paa London,

Hamborg og Amsterdam for den franske Regerings Regning, bxilkel

var Formen for de traktatmæssig sikrede Subsidiers Ydelse. For disse

Anvisninger og Veksler lod Banken saa ugentlig opkøbe Courantmønt

i Hamborg og sende hertil. Da man fandt, at Subsidievekslernes Beløb

ikke forslog, aabnede man endelig ogsaa Bianco-Kredit hos el Par

større Handelsliuse i London.

Men til Trods for den herved skabte Indforskrivning af Mønt og

Statens egen Udmøntning, aftog Bankens Møntbeholdning til Tider

temmelig sta-rkt, og ved Slutningen af 1753 var den kun ca. 148,000 Bdl.,

medens derimod Seddelomlobel efterhaanden var steget til 1,8 Mill.

Rdl. Man aabnede derfor endnu flere Bianco-Krediter, nemlig hos 11

store Handelshuse i London, Amsterdam og Hamborg. I Aarene

1754—56 trak man Veksler paa disse Huse og lod stadig Mønt komme
fra Hamborg. Man hjalp derved lidt paa Møntbeholdningen i 1754— 55,

men da i Slutningen af 1756 Syvaarskrigen udbrød og medførte al-

mindelig Efterspørgsel efter og Mangel paa Sølv og Solvmont, blev

Misforholdet mellem Seddelmængde og Melalfond rent foruroligende.

Og da saa Aaret efter Finanserne pressede paa for at faa øjeblikkelige

Kontanter til Laans — altsaa med andre Ord flere Sedler! — greb

man i sin Nod til den Udvej at faa Staten til at suspendere Seclleriws

Indluselitjlwd. Delle skete ved Forordningen af 6. Oktober 1757 indtil

videre og for en kort Tid« — i Virkeligheden blev det for bestandig.

Banksedlerne blev nu lovligt Betalingsmiddel, og det forbedes Banken

at udbetale flere rede Penge, end »hvad En og Anden til nødvendig,

daglig Brug maalle behøve.«

Der har været bagkloge Høns nok, som have dadlet denne For-

anstaltning. Dog i 1757 havde man nu en Gang ikke gjort de samme
Erfaringer som i 1813. Man hverken havde eller kunde have den Op-

fattelse af en .seddeludstedende Bank, som nu synes danske Finans-

forfattere saa naturlig. Alt stod for Bevidstheden som afha^ngigt af
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Statens (Kongens) Naade, ja et Institut som Banken eksisterede kun

i Kraft heraf. Naar Statens Vel derfor krævede dens Hjælp, var det

ret selvfølgeligt at yde den. I Form af Mont eller, hvad der jo var

det selvsamme, med montindloselige Sedler kunde det ikke ske. Følge-

lig havde man kun tilhage at give uindløselige Sedler. »Synd mod
Nutiden er Dødssynd , har siden efter Bismarck sagt, og det var just

den haardl betrængte Nutid, der skulde hjælpes, medens denne Pligts

Forsommelse af Hensyn til Fremtiden maatte forekomme skæbne-

svanger. Saa meget mere som denne Fremtid jo maatte antages sær-

deles godt at kunne blive bankmæssig betrygget, eftersom Foranstalt-

ningen udtrykkelig angaves kun at være midlertiduj. At man nu bag

efter ved, denne Forudsa^tning brast, bør ikke bestemme Dommen
over Daliden. Den Gang gjaldt det at redde Konge og Land ud af

en stor øjeblikkelig Forlegenhed — saa kunde man siden komme i

Orden igen.

Ej heller kunde Midlet til al bringe denne Hjælp paa delte Tids-

punkt synes betænkeligt. Uindløselige Banksedler eller Papirspcnge

kunne i og for sig være lige saa gode som Melalmonter, naar de

blot i Ind- og Udland tages for deres fulde Paalydende. Og dette

blev netop Tilfældet i de nærmest folgende Aar paa Grund af Lan-

dets gunstige Handelsbalance. Ja, Forholdet var endog endnu mere

gunstigt.

Efter Syvaarskrigens Udbrud, forsøgte Preusserkongen og mange

tyske Smaafyrster metl ham at skrabe saa meget Sølv og god Sølv-

mønt sammen som muligt for deraf at slaa slette Penge. Da Folio-

haverne i den hamborgske Giro-Bank som Følge deraf begyndte i

stort Omfang at udtage deres rede Penge af Banken, blev Bestyrelsen

bange og bestemte, at der foreløbig ikke kunde disponere over de ind-

salte Specier, men kun gøres Betalinger ved Anvisninger paa Fra- og

Tilskrivninger i Bankens Kontoboger. Den hamborgske Bank var

funderet paa Speciesdalere; 1 Mark fint Sølv = 9'/* Speciesdalere,

hvilket igen var = 21 % 12 [^ Hamborger-Banko. Følgen af den

nævnte Indskrænkning blev nu, at 1 Mark lint Sølv steg til 30 |. 6 /?,

det følgende Aar, 1758, til 30 % U !?> og 1759 endog til 32 ^ 12 j8.

Naturligvis steg alt andet Solv i Forhold derefler mod Hamborger-

Banko — følgelig ogsaa dansk Courantmont.

Efter dansk Møntfod gik der llVs Hdl. paa Marken fin. Her-

efter skulde altsaa dansk Courant i Forhold li! Hamborger-Mønt

stille sig saalcdes efter Metallodigheden, al 122V2 Rdl. Courant var —
100 Rdl. Species eller Banko. Men i Aarene 1757—58 steg dansk

Courantmont af den lige nævnte Grund saa slærkt, at man kunde
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købe 100 Rdl. Species ollfr Banko med 107 Hdl. Coiirant, allsaa med

lo' 2 Rdl. mindre end efter pari Kurs.

Da nu den forhen herorte, fordelagtige Handel med danske Pro-

dukter og for dansk Hegning netop i de selvsamme Aar gav Danmark

en større Række Tilgodehavender i Udlandet, som ikke opvejedes eller

modsvaredes af danske Indforsier, blev der følgelig at betale Danmark

et Overskud i rede Penge, altsaa i dansk Courantmont. Og den der-

ved skabte usædvanlige Efterspørgsel efter dansk Mønt eller Betalings-

midler til Danmark var saa stor, at de kjobenhavnske Banksedler til

Trods for deres Uindløselighed stod i fuld Kurs med virkelig Courant-

mont og Sølv og altsaa højere end Hamborger-Banko. Den gunstige

Handelsbalance bragte saaledes denne Gang vort Pengevæsen fuld-

stændig uskadt ud over det kritiske Punkt, ligesom Tilfældet var med
Frankrig efter Krigen 1870— 71. Vi havde vel med Et faaet Papir-

penge, men i den eneste Relation, hvori dette kan være til Skade,

nemlig Forholdet til Udlandet, vare vore Papirpenge lige saa gøde

som klingende Sølvmont. Den indenlandske Pengemængde havde

derved faaet en virkelig Forøgelse, det almindelige Prisniveau gik i

Vejret — Handel og Vandel skabte voksende Velvære. Men Klager

over Dyrtid og en almindelig Følelse af Usikkerhed tyngede stærkt

ned i den anden Vægtskaal.

Hertil bidrog ogsaa, at man fra Finansstyrelsens Side stadig bar

sig rent forkert ad. At vor Sølvmønt under de nys beskrevne Om-
stændigheder gik bort til Udlandet paa Grund af sin høje Kurs var

jo kun højst naturligt — Betalingerne til Danmark kunde man jo afgøre

i Sedler og bruge Sølvet andetsteds, saa der kom intet deraf tilbage:

Men Maaden, man søgte at bøde dcrpaa, var ganske forfejlet. Man
havde den rigtige Tanke, at naar Sølv blev for dyrt, og man dog binde

og skulde have klingende Mønt, saa kunde man mønte af Guld, hvad

der efter det daværende Værdiforhold mellem Sølv og Guld ogsaa var

i og for sig fordelagtigt. Man greb derfor i Aarene 1758—62 til at

udmønte Courant-Dukater, men saaledes at de gamle, som all var i

Omløb og gjaldt 11 ^ Stk., blev indkaldte og erstattede med nye til

12 % Stk. Disse mindrelødige og altsaa slettere Mønter — der i Aarene

17.')8—62 udmøntedes til et Beløb af 6^/2 Mill. Rdl. C. — bidrog efter

(iri'shanis Lov lil yderligere at uddrive Sølvet.

»I Førstningen, da de nye Dukater blev udgivne, saa man næsten

ingen anden Mønt; Enhver troede, at det vilde gaa med dem som med

de forrige, og skilte sig ved dem, som han lik dem. Men da Jøderne

kort derefter bød 4 og 6 Skilling til Opgæld paa dem, saas ingen

mere af dem.«
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En Del af disse Dukater udmøntedes paa den af Banken med
kongelig Tilladelse i 1759 oprettede Mont. Men iøvrigt vedblev Banken

i Aarene 1757—60 med sine Bestnvbelser for at skaffe Courantmont

og Sølv udefra, dels ved de Subsidieveksler, som Regeringen bød til

Salg, dels ved paa Kjøbenhavns Børs at købe Handelsveksler paa Ud-

landet — og den daværende livlige Handels- og Fragtperiode skabte

selvfølgelig mange Tilgodehavender paa Udlandet. Som naturlig Følge

heraf var ogsaa Veksler paa Kjobenhavn stærkt søgte i Hamborg, og

Banken kunde derfor lade trække Veksler paa sig i Hamborg, og i

Betaling faa sendt Courantmont.

Omtrent i Midten af Aaret 1760 blev imidlertid disse Vekseltrans-

aktioner paa Udlandet standsede ved, at et større Amsterdamer-Hus

pludselig afviste Veksler, som i London blev trukne for Bankens

Regning. Men nu syntes det, som om man var kommen ud over

alle Betænkeligheder ved en vilkaarlig Seddelforogelse, og man gik

uden videre over til at dække sig i Udlandet ved paa Børsen at købe

Veksler for nyudstedte Sedler. Og samtidig forsynede man friskvæk

Finanserne med Sedler. Som alt nævnt, var man begyndt at komme
ind paa denne Trafik i Efteraaret 1757, da Staten laante 300,000 Rdl.

af Banken, som dog den Gang ikke var mere, end hvad der lige kunde

dækkes ved Ekstraskatten m. v. Men da saa Statsudgifterne til Hær
og Flaade i de tvende følgende Aar stedse voksede, pludselig og uforholds-

mæssig, og da Bernstorffs ovenfor skildrede Plan til at skaffe Penge

ved Traktaten af 4. Maj 1758 strandede paa Frankrigs Insolvens, saa

maatte Banken vedblive at holde for. I Slutningen af 1759 var Re-

geringens Gæld til Banken over V i Mill. Rdl., og Seddelmængden var

da ogsaa allerede kommen op til 2.4 Mill. Rdl.

Selvfølgelig stilledes der samtidig under de for Danmark gunstige

Handelskonjunkturer store Laanekrav til Banken fra privat Side. Da

nu Bankaktierne paa Grund af deres store Udbytte (1744—60: 40—60

Rdl. aarlig) stod i høj Kurs — nemlig 1250 Rdl., medens Pari var

500 Rdl. — fattede man den nærliggende og naturlige Plan at udvide

Bankens Aktiekapital og derigennem skaffe sig nye Laanemidler, saa

man baade kunde tilfredsstille Handelen og Staten. Denne Plan

udførtes i Marts 1760, hvorefter Banken fik en Kapitalfond af 3 Mill.

Rdl. Der udstedtes 4000 nye Aktier a 500 Rdl. — altsaa lik Banken

2 Mill. Rdl. ny Kapital — og næsten hele Summen blev tegnet i Kjo-

benhavn inden Juni Maaned.

Den danske Stat havde i 1759 været i Genf, Genua, Hamborg og

forskellige Steder i Holsten og Oldenborg for at faa Laan, og havde

kun kunnet skrabe nogle faa Hundredetusinder sammen hvert Sted
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paa mojsommelig \'is t)g Ijyrdcriilili' \'iIUaar. Men (icii |)rivale Hank

iiuhI (le uindløsclige Sedler fik sig med Lethed et Par Millioner jjetroet.

Saa stor var endnu Tilliden til denne Institution Ira de M;ends Side,

som i hin »gode Tid- havde med Handel og Pengeomsætning at gøre!

Men hvad kan ikke Uduelighed faa Has med? Styrelsen af Fi-

nansvæsenet var i 1759 gaact over Ira Tholt til Ahlefeldt; men denne

synes i en endnu hojere (iiad at have ladet sig overvælde af de rigtig-

nok ogsaa IVa detle Tidspunkt af bestandig voksende Vanskeligheder.

Forst og fremmest gik det ud o\er Hanken. Efter Udvidelsen af dens

Aktiekapital var der jo atter Fode for de forsultne Finanser. Men de

var den Gang, som vi har set, ligervis som Faraos syv magre Køer

og slugte uden Vanskelighed de nye Laanemidler uden derfor at

blive mindre forlegne eller mindre forslugne. Tværtimod — i 1760—63

fik Staten ialt pumpet l^k Mill. Rdl. C. ud af Banken. Men under

all dette blev Seddelma-ngden ogsaa bragt ud over alle Gnenser, i

1761 steg den endog til ca. 5 Mill. Rdl., i Scpt. 1762 naacde den en

Størrelse af 5,185,600 Rdl., medens samtidig Montbeholdningen kun

var — «714 Rdl.(:) Intet Under, at Kursen begyndte at falde stærkt i

Hand)org. Det kneb med Mønt til de daglige Udbetalinger, man for-

søgte atter at udmønte Gulddukater, men dette var nu forbundet med
Tab. Saa blev man helt forvirret, satte i Maj 1761 Dukaterne op fra

12 % til 13 % for straks efter i Juni, da alle »med Begærlighed sogte

at blive dem løs«, at nedsætte dem igen til 12 %. Men rent galt blev

det dog først, da Finanserne under den fortvivlende Mangel paa klin-

gende Mønt lod udmønte en stor Sum 2- og 1-Skillinger, der kun

var halvt saa lødige, som de efter Møntfoden skulde vaMe. Udlandets,

navnlig Hamborgs Tillid til det danske Pengevæsen blev derved ramt

paa det føleligste, dette gik atter ud over Banksedlerne, som faldt

yderligere i Kurs, og den værste Raadvildhed greb nu Bankens Sty-

relse. Der udspredtes Rygter om, at Regeringen havde bemægtiget sig

alle Bankens Kontanter, saa at denne om ganske kort Tid maatte spille

Fallit — F"olk strømmede i Tusindtal til Bankens Lokaler for dog at

faa reddet sig den Smule rede Mønt for deres Sedler, som Banken

endnu skulde »udt;elle«, det kom til Trængsel og Slagsmaal, man saa

»endnu liere sønderrevne Kladder end pjaltede Banksedler , Bankens

»Beljentere« blev truet paa Livet og maatte Jjeskyttes ved Vagt, og det

fortælles endog, at der en Dag blev kvalt 3 Mennesker i Trængslen.

Saaledes havde Finansstyrelsen i sin Kortsynethed opnaaet — ej

alene at faa Banken og Finansvæscnet og hele Landets Møntvæscn

filtret og rodet uhjælpeligt ind i hinanden, men ogsaa at faa for-
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plumret og forstoppet den sidste Kilde, hvoraf Staten i sin Nød

kunde øse.

Og saa var det netop samtidig, at Danmark med Et befandt sig

politisk isoleret og tvungen til som sidste Middel at ifore sig Krigens

kostbare Rustning for at værge sig i Kampen mod en overmægtig

Fjende. Med andre Ord: der trængtes mere til Penge, og der trængtes

til flere Penge end nogensinde før, og netop nu syntes alle Hjælpe-

kilder opbrugte og alle Udveje spærrede.

Men just da var det, Schimmelmann kom.



V.

Allerede Midsommers 17(il kommer kgl. preussisk Gehejmeraad

/\ ScHLMMELMANN foF første Gang til Kjøbenhavn, dog kun paa et

kort, foreløbigt Besøg, og udnævnes snart efter til General-Commerce-

Intendant. I November s. A. kom han igen, og denne Gang, som det

hedder i et samtidigt Brev, »med stor Pomp, med Gemal og Børn,

gøres og meget af ham, saavel til Hove som andensteds, om sker for

at beholde ham her, ved jeg ikke; men Millioner var vist bedre end

Baronen eller Gehejmcraaden, maaske praler de første som det sidste«.

Saa ilde blev der spaat, men vel gik det.

Den 16. Oktober havde Schimmelmann gennem Topff lejet af

LoL'isE VON Plessen det saakaldte Berckentinske Palais i den nye

Staddel i Kjøbenhavn, »Friedrichstadt« (Amalienborg-Kvarteret), — det

nuværende Koncertpalæ — med Gaard, Have, Stalde og Bagbygninger

samt alle de deri værende Møbler og Husgeraad, alt for en aarlig Leje

af 2000 Rdl. i dansk Courant eller Banknoter«. Paa Kontrakten

undertegnede Topff »for Schijlmelmann« og Bernstorff som Kam-

merherreinde Plessens Kurator. For første Gang staa disse tvende

Navne, tilsammen hin Tids Danmarkshistorie, Side om Side.

Del Berckentinske Palais, som Schimmelman kort efter købte for

40,000 Rdl., var efter Datidens Fordringer luksuriøst udstyret, og hans

Indflytning heri betegned ham straks som Manden af la haute fmance.

De højloftede og rummelige Værelser og Sale havde Parketgulve af

Nødde- og Egetræ, haute-lice Tapeter og Solvlampetter paa Væggene.

Gardiner, Møbelbetræk og Sengeforhæng var af grønt Damask, Sofaer,

Kanapeer og Lænestole, Portrætrammer og Armstager vare forgyldte;

der var Glaslysekroner, hvidlakerede Konsoller og Skabe, Marmor-

borde, TalTeiure — et særlig kostbart, der hvilede paa en Elefant —
grønne og hvide Kakkelovne, samt endelig »Skilderier«, Kobberstik

og malede Portræter af kongelige Personer.

Det var fuldkomment i Stil hermed, at Schimmelmann faa Maa-

neder herefter, altsaa i Begyndelsen af 1762 købte Baroniet Linden-

borg i Jylland af Moltke, og kort efter (16. April) blev han da ogsaa

Fra ticn danske Handels Empire O
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udnævnt til Baron og Ridder (Storkors) af Dannebroge. I April 1762 be-

søgte han sit nykøbte Gods og begav sig derefter over Kjobenhavn og

Ahrensburg til Hamborg. Han var under alt dette — som hans Korre-

spondance udviser — allerede i fuld Gang med at finde Udveje i den

Raadvildhed og Forvirring, som just paa den Tid begj'ndte at tage Fart

i Finans- og Pengevæsenet og paa faa Maaneder — som vi have set

— hk fuldkommen Overhaand. Han er ogsaa ganske klar paa den

optrækkende politiske Fare, skriver til Loser paa Ahrensburg i Be-

grundelsen af Aaret, at han ikke maa lade sig mærke med noget, men
Holsten vil næppe kunne undgaa meget snart at blive Skuepladsen

for en Krig. Efter selv at have været rundt og forhandlet med de

forskellige ledende Mænd, ved han straks og fuldtvel som snild og

snarraadig Købmand, hvor galt det er fat, og hvor vanskeligt det vil

blive at skaffe Hjælp og Orden.

Han havde kun hertil sit sunde Forretningsblik, var hverken Fi-

nansminister eller Statsmand, kun en nybagt Baron, en Parvenu.

Men en Baron, hvis Baroni ikke laa i Maanen, en Mand, som netop

kunde købe sig sit 15aroni i en Tid, hvor alle manglede Penge, en

Datidens Pengematador med stor Formue, hn og udbredt Kredit og

Evne og Vilje til hensynsløst og resolut at bruge begge Dele, — ja,

til at bruge alle Midler, naar det gjaldt.

Og det gjaldt I Den Opgave, hvis paatrængende Løsning laa for,

var tvefoldig: Staten skulde for enhver Pris have Penge til Krigsfor-

beredelserne , og der skulde skaffes Orden, Rede og fast Bund i det

danske Finans- og Pengevæsen. Det første kunde med Statens rystede

Kredit kun -gøres — uden Skrupler. Naar det kneb : endda kun ved

en desperat Magtudfoldelse. Men man maatte herved af Hensyn til

den anden Del af Opgaven samtidig passe vel paa, at ikke de ind-

byrdes saa forviklede Traade ved et saadant Skridt trak sig sammen
i en uløselig Knude.

Det var Schimmelmanns Fortjeneste hastig og klart at gennem-

skue denne Sammenhæ'ng. Hans første Bekymring var derfor saa vidt

muligt at holde Kursen paa dansk Courant-Mont (og altsaa paa Ban-

kens Sedler) oppe i Hamborg, som man sandsynligvis vilde blive

henvist til for at skaffe Staten den store Sum, Krigen kunde forudses

snart at ville gøre nødvendig. Han fik derfor standset Bankens for-

tvi\lede Mønt-Transaktioner, som jo foretoges uden Skønsomhed og

følgelig kun kunde bidrage til al forværre Situationen. Selv overtog

han i Stedet for Kursoperationerne. Yderligere fik han overtalt Fi-

nanserne til at give Banken Løfte om en snarlig og betydelig Penge-

hjælp. Til Gengæld maatte Banken lige i Begyndelsen af Aaret 1762
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overlade linni — paa Finansernes Vegne — 400,000 Rdl. U. i Veksler

paa Hamborg til en Kurs aC 131. Dette var nodvendigt , fordi der,

efter at man havde l'aaet ("zar Peters Tronbestigelse at vide, niaatte

skattes Penge øjeblikkelig. Derpaa gaar Turen til Hamborg, som oven-

for nævnt, for der at faa rejst et større Statslaan.

Og fra nu af og indtil Kfteraaret 17(53 melde Vanskeliglicderne

sig til umiddelbar Losning Slag i Slag. Schimmelmann udfolder en

rastlos Virksomhed, er snart hist, snart her, og behersker imidlertid

de indbyrdes sig krydsende Forretninger gennem en stadig Korrespon-

danee, især til sin Kasserer, TopfT. Man kan ikke andet end beundre

disse Brevskabers knappe og raj)j)e F'ynd. De enkelte Punkter num-

mereres med Tal i Marginen , og om hvert enkelt gives der i faa

rammende Ord kort og klar Besked. Jeg er tilfreds med Deres

Kommission og giver i Guds Navn Ordre til at slutte 100,000 %. fin.«

Tag Deres Forholdsregler med Hensyn til Vekselkursen, saa at den

ikke drives overdrevent i Vejret.« »Lad straks Jøden Raphael komme
til Dem og giv ham Ordre til at omveksle alle de Sølvpenge, ban kan

opdrive.« Min Vilje er, at naar Kursen fra Hamborg er 130, saa

køber De i Kjøbenhavn til 130.« Saaledes disponeres der paa smaa

sammenfoldede Papirslapper kvikt og kort, uden ringeste Omsvøb eller

overttodige Talemaader, over Hundredtusinder ad Gangen, ja over et

helt Lands finansielle Skæbne. Just saa kort — og saa sikkert!

I Hamborg havde man mødt den danske Stats Laanebegæring

med allehaande Udflugter. Ifølge en den 6. Juli 17o9 sluttet Overens-

komst mellem Damnark og Hamborg, var der bleven tilsagt Fristaden den

danske Krones Beskyttelse. Dette var kommen den rige Handelsstad

til god Xjite under Krigen, hvorunder den nemt kunde være bleven

baade Franskmændenes og Preussernes Bytte. Det var derfor kun

ganske naturligt, at den danske Regering nu til Gengæld ønskede nogen

Bistand af den eneste Art, Hamborg kunde yde, nemlig Penge. Man
vilde endda ikke have Subsidier, men kun et Laan paa 1— 1^ 2 Mill.

Daler B. Vor Gesandt, Geheimeraad v. Johnn, fik Bemyndigelse til

fra dette Laans Vdelse at love Handelsstaden de samme Friheder i

Danmark, som var tilstaaet Hollænderne. Men samtidig fik han ogsaa

at vide, at Sagen maatte og skulde føres igennem: »le succes de la

négociation, cjué le roi conlie a votre e.vcellence ost nécessaire au soutien

de ses armes«. Hvis alt skulde vise sig forgæves, hedder det videre

i Bernstorffs Instruktion, og hverken Fornuftgrunde eller Overtalelser

gøre Indtryk, saa skulde han antage en alvorlig Tone og erklære, at

den danske Konge heri kun kunde se et Bevis paa Hamborgs Forud-

indtagethed for Rigets Fjender. Deres Excellence kan skærpe eller

6*
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formilde Tonen , efter som De nu selv synes det bedst , men jeg er

nødt til at sige Dem, at det er nødvendigt, at det lykkes.«

Men det lykkedes alligevel ikke for Johnn, Hamborgerne vendte

blot det døve Øre til. Da Schimmelmann i Forsommeren kommer
dertil og som Johnns Tilforordnede tager Forhandlingerne op, ser han
da ogsaa straks, at der maa kraftigere »Overtalelser« til. I Midten af

Juni fik derfor St. Germain af Regeringen i Kjobenhavn Ordre til at

lade en Afdeling af sine Tropper rykke ind paa Hamborgs Territorium

og besætte Vierlandene og Bergedorf. Med et optrækkende Bom-
bardement som sidste Trumf fik Schimmelmann da endelig Sagen i

Orden, og den 30. Juni undertegnedes Laanetraktaten, der lød paa 1

Mill. Daler B., hvoraf 300,000 skulde betales straks. Resten snart efter.

— Omtrent samtidig (Reskripter af ^^6 og -/?) blev der udskrevet af

Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst et Tvangslaan paa 1 Mill.

Rdl. C., og af Slæderne i Hertugdommerne 700,000 Rdl. C. (hvoraf Al-

tona alene 300,000).

Den danske Hær overskred derpaa den 9. Juli Mecklenborgs

Gramse og satte sig i Forsvarsstilling overfor Russerne, hvilken Grænse-

overskridelse fra Czar Peters Side forud var bleven betegnet som en

Krigserklæring. Men allerede den 17. kunde de danske Spejdere

melde, at Russerne trak sig tilbage, og inden Maanedens Slutning kom
Efterretningen til Kjøbenhavn om Peter HI's Afsættelse og Død. Og
dermed var Faren forbi og Krigen endt, før den begyndte.

Derimod ikke de finansielle Vanskeligheder for den danske Krone

og Stat. Danmark var frelst fra politisk Ruin : det stod tilbage at

frelse det fra finansiel Ruin. Tvefold nødvendigt var det nu at bringe

det rystede Pengevæsen og de ødelagte Finanser paa Fode. Vor

Handlemaade overfor Hamborg — Tvangslaanet — havde i saa Hen-

seende ikke gjort Sagen bedre: det ligger nu en Gang i Tillidens

Natur, at den ikke lader sig tvinge eller tage med Vold. Efter den

stærke Anspænding af alle Evner, som Krigsfaren havde fremkaldt,

sank man i den øverste Finansstyrelse tilbage i en Tilstand af Slaphed og

Selvopgivelse. Man var indtil det pinligste træt og led ved det hele, den

grænseløse Uorden og Raadvildhed frisiede for stærkt til at opgive Ævret.

I Rentekamrets Regnskaber var der saaledes 3 Mill. Rdl. s Gæld, som man
slet ikke vidste Besked med eller kunde gøre Rede for. 3 Millioner, der

var gaaet gennem Finansministerens Fingre, men som de ikke kunde

hitte mere hverken i Bøger eller Bilag! Uapproberede Udgifter«, Udgifter

paa »forventet« Bevilling var samtidig løbet op til 8V2 Mill. Rdl.! Og i

alt (lette skulde nu Schimmelmann rode op og have sin Na^se, gaa det

hele efter med smaalig Nøjaglighed for at faa Orden og Oversigt paa
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det altsammen. Som om del virkelig var al den Vidlloltighed værd

at lonne »Helientere og Contoirer for at gore Kongen den store

Nytte at finde i en Kvartalsberegning Urigtigiied tor en OBvende

Del Skilling: *Xej, saa hellere lade Ahlefeldt klatte de ;5 Millioner

bort i Krigens Xod! Intel linier, at Schimmelmann blev forhadt.

Saaledes sad man her hjemme i Sommeren 17(52 i Ufore lige til

Halsen. Sknlde Slat og I.and, Finans- og Pengevæsen op deraf, saa

maatte der begyndes med at frelse Banken. Der maatte begyndes ved

en Ende, og den rette Ende at begynde ved var jnst Banken — det

var dette, Schimmelmann saa med sit Købmandsblik. Og dernæst

maatte man konsolidere og samtidig udvide Stalsgædden, saa at Staten

endelig en Gang fik Ligevægt mellem Udgifter og Indtægter og Finans-

styrelsen Fred for den Dag i Morgen. Eet stort, samlet, billigt Laan

med rimelige Afbetalingsvilkaar i Stedet for Aager- og Klatgæld!

Disse to Ting greb ind i hinanden : Bankens Brugbarhed — Stats-

gældens Tilstræ>kkelighed og Billighed. I deres tætte Forening blev

de Schimmelmanns Livsmaal. Alt andet var ham i Sammenligning

hermed ligegyldigt; han følte sig kun som Forretningsmand, men hvad

han kunde udrette som saadan, vilde han ogsaa have gennemført.

Paa dette ene Maal satte han al sin Kløgt, al sin Ære, sit Købmands-

snille, sit Mod, sine Manddomsaar, hele sit Liv.

Det gjaldt altsaa først og fremmest om at frelse Banken. I alt

Pengevæsen maa der fremfor alt sørges for: fast Bund under Fød-

derne. Staten havde svækket Tilliden til Banken, og netop paa et

Tidspunkt, hvor Staten vilterlig for alle ved el Magtsprog havde ba-

seret Landets Pengevæsen paa Bankens Sedler, maatte denne Tillid

for enhver Pris genoprettes, ganske bortset fra, om Staten selv som
Stat sad nok saa haardt i det. Om Staten vidste man dog i det kom-

mercielle Euiopa, at den altid havde pekuniære Hjælpemidler som
Kronens Ejendomme og Undersaatternes Skattepligt at ty til. Men
den Bank. hvis Sedler nu en Gang var Landets Mønt, dets Betalings-

middel og Værdimaaler, var derimod kun et rent købmandsmæssigt

Institut. Den maatte kunne gøre og lade, handle og indrette sig, efter

hvad der var kommercielt forsvarligt, men maatte til Gengæld ogsaa

kun kunne vente sig bedømt og nyde Tillid efter almindelig forret-

nimjsniæssig Maalestok og Begreb.

Det var i nøjeste Overensstemmelse hermed, at Schimmelmann,

som vi have set, i Begyndelsen, af Aaret (17()'2) havde faaet fravi-istet

Finansministeren, Ahlefeldt, et Tilsagn til Banken om Hjælp fra Fi-

nanserne. Men ude af Øje ude af Sind, og da Schimmelmann var

vel uden for Kjøbenhavns Porte og snart vidstes at være vel forvaret i
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Hamborg, hvorimod der under det hele Krigspaastyr var Folk nok

nærværende til at lobe Finansministeren paa Dorene med Regningskrav

og nødvendige Pengebegæringer, saa fik Banken Lov til ej alene at

skøtte sig selv, men ogsaa at skyde en hvid Pind efter Betalingen af

sit sidste rent »foreløbige« Laan paa de 400,000 Rdl. B. Ikke, at Schim-

melmann iøvrigt var glemt! thi med hver Post plagede Ahlefeldt ham
om flere Penge i »Forskud af hans private Lomme. Den 20. August

skriver Schinimelmann til Topff, at han nu har henved 1 Mill. ^ B.

at fordre og ikke ved længer, hvor han skal begynde eller ende, da

Ahlefeldt stadig skriver om Penge.

Banken var under alt dette kommen i en dødelig Forlegenhed.

Dens Seddelomløb var naaet op til 5,324,000 Rdl., hvoraf der var

Dækning i Mønt for noget over — de 24,000. Den maalte derfor i

Eftersommeren søge Tilladelse til at indskrænke sine Udbetalinger af

rede Penge til et rent Minimum. Ved Fdg. af 4. September 1762 til-

lodes det Banken — under Hensyn til den tiltagende Udførsel af

indenlandske Mønter« — at udstede Ecn-Rigsdaler-Sedler og ombytte

Ti-Rigsdaler- og slørre Sedler med enkelte Rigsdaler-Sedler og til hver

Person ikke mere end 1 Rigsdaler i »klingende Mønt . Forvirringen

og Hjælpelosheden syntes hermed at have naaet sit Toppunkt. Men
nu kommer Schinimelmann tilbage.

Hastigst muligt, allerede i Oktober, skaffer han Banken aabnet

en Veksel-Kredit paa IV2 Mill. Rdl. B. hos 9 større Handelshuse, der-

iblandt hans eget, i Hamborg. Det blev indrettet saaledes, at Banken

mod at betale i Renter, Provision og Courtage 7^/5 pCt. p. a. kunde

trække og lade tra^kke 2 Maaneders Veksler, der saa paa Forfalds-

dagen skulde dækkes hos det ene Handelshus med Veksler paa det

andet, dog at denne Veksel-Cirkulation skulde være endt og del hele

Belob tilbagebetalt inden December 1764. Banken lod cfterhaanden

disse Veksler sælge paa Børsen imod Sedler, hvoraf en Del tilintet-

gjordes. Ikke ' alene undgik man saaledes al faa sat nye Sedler i'o

Omlob, men fd< desuden Handelsverdenen forsynet med Veksler som

Betalingsmiddel paa Ga^ld i Udlandet, hvorved Udsendelse af Courant-

Mont i samme Omfang blev unødvendig, og samtidig formindskedes

Seddelomlobet med hcnimod 1 Mill. Rdl.

Men Schinimelmann lod det ikke blive herved. For paa den kraf-

tigst og tydeligst mulige Maade at hævde Bankens Kredit overfor Ud-

landet lik han sat igennem, at Kongen i Begyndelsen af 1763 afgav

en klar og ren Erklæring om Statens Solidaritet med Banken. Ved

Resolution af 27. Januar udtaltes det, at Banken paa (hund af de

Tjenester, den havde gjort Staten, fremtidig vilde blive forsynet af
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Statskassen med de nodveiuiige Penge, ligesom ogsaa Staten vilde i)æie

Omivostningerne ved disses Krhvervelse. Dette var jo l'or saa vidt

godl nok. ja meget mere end Hankens forskellige Kreditorer i'ornnrtig-

vis kunde vente. Men hvorledes gik det nu da Staten selv?

Sandt at sige var dens linansielle Tilstand i Efteraaret 17(52, da

Seliimmelmann kom tilbiige l'ia Hand)org, saa Culdkomment [)enge-

og hjælpeløs, at en slig højtidelig Forsikring fra Statens Side som den

nysnævnte kimde synes lige saa komisk, som naar Thjalve og Roskvas

Fader tilbod Thor i Erstatning for hans Bnkke all, hvad han ejede

og havde — han havde nendig intet, tilføjer Sagaen. Saa hvnge Hæren

stod under X'aahen og Flaaden laa under Sejl, gik Pengene lige saa

hurtig, som de kom — hvis de da overhovedet kom og ikke blev paa

Papiret. Men Seliimmelmann forstod ikke alene den vanskelige Kunst

at negotiere et Laan, den Gang uendelig vanskeligere end nu om Dage,

saaledes som BernstorIT noksom havde faaet det at føle i Aarene

1759— (50. Seliimmelmann \ar, for al bruge et moderne Udtryk fra vor

egen hjemlige Sfære: ej alene en habil Bankier, men ogsaa en over-

legen Finansmand. Han saa ojeblikkelig, at Staten maatte og skulde

have nye Indtægtskilder. Der frembød sig tre: nye Skatter, Doniæme-

salg og Statslaan. Sehimmelmann tog alle tre, den ene efter den anden.

Den siilstnævnte Udvej var alene nødvendig for at faa consolideret og

billiggjort den allerede forudgaaende Statsgæld; men derfor blev nye

Indtægtskilder, som bragte Penge én Gang for alle uden tilsvarende

Forpligtelser ej alene lige saa, men langt mere uundgaaelige.

Der hjalp altsaa ingen Kær-Mo'er, den gode Konge maalle be-

kvemme sig til i Hui og Hast at skrive en ny stor Skat ud. Det skete

den 2;^. September 1762, og Opkrævningen begyndte straks samme
Eftcraar. Selve Skatten udmærkede sig ved en brutal Simpelhed og

Ligefremhed: det var en Kopskat af 8 Skilling niaanedlig for hver

Person over 12 Aar, saaledes at Husbonden skulde svare for Kone,

Børn og Tyende. Den var l)eregnet til at indbringe ca. l,i Mill. Rdl.

Alle linansvidenskabelige Theoretikere ville sikkert kunne samles

i en fuldttonende og enstemmig Fordømmelse af en slig Skat.- En fint

gradueret progressiv Formue- og Indkomstskat efter moderne Mønster

vilde jo unægtelig ogsaa have taget sig bedre ud og i skønnere Grad

have tilfredsstillet Theorien. Men Tiden var ikke inde til, ej heller

havde der været Tid til al regne Retfærdigheden mathematisk ud og

maale Velstanden med theoretiske Thermometre. Sehimmelmanns

Storhed havde sin faste og snevre Begrænsning. Han vilde have Penge

ind i en Fart og fik hertil valgt det Middel, der førte hastigst og lettest

til Maalet. Formue- og Indtægtsforholdene vare jo dog for ja-vnt ens-
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artede, til at det kunde betale sig at gore Forskel. I en Tidsalder

fuld af Snorkler, Omsvøb, hojtidelig og kunstig Omstændelighed og

forloren Pathos skærer hans nogterne bonsens tværs igennem og

tvinger frem en Skatleforordning med 2 til 3 klare, bestemte, utve-

tydige Regler, hvis Genneniforelse intetsomhelst Apparat krævede. Han
valgte den lige Linie som den korteste Vej.

Naturligvis hævede der sig et Skrig af Forbitrelse i det ganske

Land over saaledes alle at blive skaarne over én Kam. Naturlig^is

brød Schimmelmann sig fejl derom, efter at han i Begyndelsen af

1763 forgæves havde spurgt Landets Amtmænd, om de vidste andre

Udveje til at skaffe Kongen den samme Indta'gt. Til Trods for lige-

fremme Uroligheder i Norge og paa Bornholm blev Skatten med faa

Ændringer foreløbig staaende og kom ogsaa ind.

Hensigten med denne Skat var at skaffe Midler til at bestride

Renter af og Udgifter ved Statsgælden og derved styrke Statens Kredit.

Som alt sagt, saa Schimmelmann netop heri sin Mission. Han fik

derfor kort efter Ekstraskattens Paalæg, nemlig 2. December 17t52, op-

rettet en særegen Over-Skatte-Direktion, hvori foruden han selv Greverne

A. G. Moltke og C. F. Moltke, Gehejmeraad Holger Scheel og den

Deputerede for Finanserne, H. v. Ahlefeldt, fik Sæde. Under dennes

Styrelse henlagdes Statsgælden og henvistes Ekstraskattens Beløb. Den

29. December oprettedes desuden herunder tvende Skattekontorer, et

i Kjobenhavn og et i Hamborg, begge sorterende direkte under Schim-

melmann. I denne sin nye Egenskab som Ober-Directenr havde Schim-

melmann, inden Aaret 1762 gik til Ende, den samlede Statsgæld endelig

opgjort — den beløb sig da til 19,3 Mill. Rdl. Ved Hjælp af, hvad

Ekstraskatten det første Aar indbragte (838,000 Rdl.), fik Schimmelmann

udbetalt en Række Smaalaan under oOO Rdl. paa ialt 68,000 Rdl. og

konverteret 1^ 2 Mill. Rdl. kongerigske Laan fra 5 til 4 pCt. med Ud-

betaling af 411,000 Rdl. (ialt blev inden Vi 1766 konverteret: 3,7 Mill. Rdl.).

I 1763 taarnede Vanskelighederne sig op paany. Som nys næA'nt,

havde Staten i Januar Maaned tilsagt Banken sin Støtte, men det viste

sig straks efter, at den selv trængte til øjeblikkelig Hjælp for at dække

da forfalden Gæld til Hamborgerhusc for anskaiTede Krigsfornøden-

heder, saaledes bl. a. 100,000 Rdl. til Agent Hiss. I al Hemmelighed

ønskede man derfor endog gerne at laane hos Banken. Allsaa maatte

denne have Midler udefra. Atter maatte da Schimmelmann træde til

og faa et storre Laan til Banken bragt i Stand hos Bankierhuset

Dncis i Haag til 5 pCt. Rente og 1^ s pCt. Provision. Laanet var paa

3 Mill. Gylden (ca. 1,5 Mill. Rdl. C.), og aabnedes i April 1763. Af dette

Beløb fik saa Statskassen 800,000 fl. til Laans i Sedler, dog vel at mærke
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ikkf nviulsk'dlc men SedliT. dt'r iiidkoiii i Belaling Ibr i>;i;i Hoiscii

sDlglo CiyldoMvi'ksliT, som l{;iid<eii i Kiall af det lige iiævnle Laaii

Irak paa Holland ii^onncm Hoas. Delle Ireiiigaar af Schimmelmanns

Korrespondance, som nelop omhandler Salg af tilsammen iS(K),()0() 11.

hollandsk C.ouianl i Maanederne Maj— Jidi 176;^ |)aa Kjubenliax ns Hørs.

Meriued skulde man ha\e Iroel den hellige (jra\' eller da i hvert

Fald Maidven vel forvaret; men man skulde endnu en (lang, i selve

Havnen, vaM'e Forliset nær. 1 August 1763, altsaa inden Pengene af

del nye Laan rigtig var begyndt at komme Banken til (iode, udbrød

der en almindelig Handelskrise, som for Danmarks Vedkommende paa

en farlig Maade faldt sammen med Misv;ekst og Kvægsyge. Syvaars-

krigens Ophør medførte en mægtig l-'orstyrrelse i Omsæ>tningslbrhoidene

— sum na-sten altid en størie Krigs Afshdning. Den stærkt stimulerede

KI1ers|)orgsel efter \isse N'arearlikU'r med folgende Prisstigning, den

almindelige Trang til Livsfornodenheder og rede Penge i de krigs-

førende Slater, mangen kunstig skabt Lejlighed til Særfortjeneste af

forskellig Art — alt dette horer forholdsvis pludseligt op. Soldaterne

vende tilbage fra Fanerne, Tusinder al' ledige Ha'iider tage atter fat |)aa

Dagens Dont, Produktionen stiger, Priserne synke, medens ophobede

Varelagre ligge usolgte hen. I Stedet for straks at give tabt og indrette

sig paa formindsket Afsætning og lavere Prisniveau gaar Spekulationen

over til Svindel. Kn skønne Dag falder saa et større Handelshus over

sine egne Hen, trækker flere med sig i sit Fald — og vi har Krisen.

\u havde Kjobenhavnerbanken jo lige netoi), som vi nys saa, i

Oktober 17()2 indladt sig paa en Vekseleirkulation med 9 Handjorger-

husc. l'lere af disse blev rand af Krisen, just som Hankdirektør .lost

Fabritius paa Hankens Vegne havde trukket [)aa dem. \u gaar det,

som bekendt, kun altfor let slige Vekselryttere som Perler paa en Snor:

brister Traaden blot eet Sted, saa drysser de af den ene efter den anden.

Selvfølgelig blev Bestyrtelsen stor. Og atter niaatte naturligvis Sehinimel-

mann klare Skærene. Han skallede 700,000 Rdl. H. til Laans i Ham-

borg |)aa et Aar imod Kongens Garanti og Bankosedler i Depot. Sine

egne 300,000 lod han desuden blive staaende og hjalp endelig ogsaa

Aarel efter med Afviklingen af denne nye Gæld. Seddelkursen faldt

under alt dette til 131 å 138, enkelte Postdage stod den endog i 139.

Saaledes var vel atter Hanken foreløbig reddet, men sandidig var

jo dens Udenlandsgæld betydelig forøget, og liere af de nævnte Laan

kun stiftede |)aa kort Tid. For at faa Midler til denne Gælds Tilbage-

betaling niaatte der nu gøres Alvor af at lade Staten tra-de til: Kronen

maalte med andre Ord skalle et større Afdrag paa Bankens Tilgode-

havende. Opgaven var altsaa stedse endnu den samme: der maatle

Kril dun danskr )l:intlels Kinpiri- 7



50

sørges l'or. at Slateii uafhængig af Banken lik nye MicUer til Haadighed.

Schininiehnann greb derfor til det andet af de ovenfor nævnte Hjælpe-

midler; Bortsalg af DonicTpnerne.

Sagen inaa have været sat i Bevægelse i selve Kriseaaiet, 1763, thi

allerede den 30. Januar 1764 afgiver Conseilet Krklæring over Planen.

De høje Herrer trykkede sig saare ved at gaa ind paa det foreslaaede

Salg af samtlige Krongodser udenfor Nordsjælland og Møen. Der var

endnu saa megen Rest af middelalderlige Forestillinger i deres Hjerner,

at de fandt det stridende imod Følelse og Fornuft, naar Kongen ikke

lænser skulde være Landets største Jordegods-Herre. Men Schimmel-

manus Argumenter synes aahenhart at have haft hele den jernhaarde

Nødvendigheds brutale Styrke. Man forstod, at Bankens Opretholdelse

var unzertrennlich verkniipfl . med Landets Vel, og at den retmæssig

ikke i)urde bøde for, hvad den kun af pligtmæssig Iver for den

Kongelige Majestæt« havde ladet sig drage med til.

Salget beg^'n(lte straks samme Aar(1764) i Fyen. hvor næslen hele

Krouens Gods (5798 Tdr. Hartkorn) solgtes for ca. l,i Mill. Rdl. Halv-

delen af Kobesummen blev staaende som 1. Prioritet, og Benten heraf

(4 pCt.) var 4000 Rdl. mere end hele Godsets tidligere Indtægt. Et

lignende gunstigt, om dog ikke saa gunstigt Resultal gav Domæne-

salget i "de øvrige Landsdele, og det blev saaledes i det hele en for-

holdsvis heldig Finansoperation.

Paa samme Tid solgtes Statens Plantager paa de vestindiske Øer

og det dermed sannnenhørende Sukkerraffinaderi i Kjøbenhavn sær-

skilt. Da Kongen i sin Tid havde udløst det vestindiske Kompagni,

blev som Aktiver overtagne 2 Plantager paa St. Croix, 1 paa St. Thomas

og 1 paa St. Jan, endvidere Raffinaderiet i Kjøbenhavn med samthge

Etrekter. deribkuidt dets Tilgodehavender paa Kompagniet for ydede

Forskud. Dette sidste forsøgte Staten igen at blive af med i 1754, da

det blev tilbudt Holmstedt & Wever for 198.000 Rdl. Firmaet afslog

imidlertid klogelig Tilbudet. I 17(i8 blev det vurderet saaledes:

Raffinaderiet (Bygningerne) 83,630 Rdl.

Inventarium 21,3<S2 »

Lager af Sukker og Sirup 144,000 »

ialt 249.012 Rdl.

Samtidig blev de nævnte Plantager tilligemed forskellige Jordtilliggender

anslaaet til en Værdi af c. 200.000 Rdl. I Aaret 1762 havde man til-

budt Joost von Hemert lijendom og Raffinaderi til 400,000 Rdl., altsaa

henimod 50,000 Rdl. mindre end den anslaaede Salgsværdi, meu Hemert
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luivdc l)i-l;ikUt't sij^; Nclloroitjoiu'sk'ii M' Hartinaderiel var ogsaa da

sunket lil \:V2'A Hdl. 1 17()4 lod Schiiiimolniann atter Hal'linaderiel

vurdiMT. Han kom derved til det Resultat, at Bygniiigcrne kun kunde

sæltes til liojst ;i().(M)() 1{(11., da den ovenfor n;evnte Sum .S;^,(i;)0 Mdl.

kun var bleven ansat saa højt, fordi Kaninerini;smono|)olel fra gammel

Tid af regnedes| med ved |Va'rdio|igorelsen ; [men nu var der ikke mindre

end 9 andre Raffinaderier i Kjohenhavn. Dernæst kunde Sukkerlageret

paa (Irundlag af de i 17(i4 gældende Friser ikke kalkuleres til mere end

lHO.OOORdl., saa at hele Raffinaderiet kun kundeanslaas til ca.2()(),()IK)Rdl.,

allsaa omtrent ^\^-]\ samme Sum. det i 17r)4 var tilbudt Holmstedt og

Wever for. .Sehimmelmann tilbod da Regeringen denne Sum for

Raffinaderiet og '20n,()(l(t Rdl. lor Plantagerne, skønt Indtægten af disse

kun beløb sig til 11.000 Rdl, Staten slog til, da Driften havde været

saare vanskelig, og der ingensonihelst Udsigt var til Salg |)aa bedre

Vilkaar. Da det siden viste sig, at Sehimmelmann ved at sætte hele

sin Købniandsdygtighed og en betydelig Kapital ind paa denne Forret-

ning tjente store I'enge under gode Konjunkturer, kastede Misundelsen

sig over ham og lod hele denne Sag laa Skimiet af. at Schinnnelniann

lumskelig havde benyttet sig af Statens mislige Stilling til for Røverkøb

al faa melet sin egen Kage. Det virkelige P^orhold er dette, at man

paa det daværende Tidspunkt niaatte være glad til ved at finde en

Køber, og at Sehimmelmann redelig og .samvittighedsfuldt betalte fuldt

ud, hvad ærlige og kyndige Mænd ansaa hin Forretning for al være

v;erd under Hensyn til Tidernes og Driftens Vanskelighed og Risiko.

Men der vil nu en (iang til alle Tider gives Folk, som linde det for-

masteligl og tbrbrydersk at tjene Isenge ved den Dygtighed og Dristig-

hed, de selv fattes.

Da Købesummerne for Domænesalgene selvfølgelig kun kunde ind-

komme el'lerhaanden. og da der desuden heller ikke ved saadant Salg

kunde skalles Penge nok, gik Sehimmelmann i Slutningen af 1704 i

Ciang med at negotiere et stort Statslaan. Planen hertil havde han

forst haft fremme i Foraaret 170)5 og allerede den (lang erhvervet sig

den fornødne Bemyndigelse. Han havde lige aabnet Underhandlinger

med Hankierhuset George (".lillbid en Zoonen i Amsterdam om Ud-

bydelsen af et saadant Faan i Holland og Flandern, da Handelskrisen

just l)r()d ud og snart bragte alle Folk til foreløbigt at tænke paa alt

andet. Inden Udgangen af 1704 blev imidlertid Sagen bragt definitivt

i Orden. Den^kgl. Resolution paa Laanets Oplagelse laldt 20. Novbi'.

17()4, og i Begyndelsen af 1705 besluttedes det at udvide det ud over

den o|)rindelig tænkte Begrænsning. Det blev et for Datidens Forhold

7*
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meget stort Statslaan, nemlig paa 7,4 Mill. Ciyldcn (omtrent .J,* Mill. Rdl. C),

siden udvidet til 10 Mill.

Man erindre nu til N'urderingen heraf, hvor vanskeligt det havde

været for den danske Finansstyrelse at skaffe sig tilstrækkelige Laan

paa rimelige Vilkaar faa Aar for Schimmelniann — og det altsaa i

Tider, hvor der var Fred og ingen Fare, ej al tale om en pengeskabende

Bank i Stedet for almindelig Udsigt til Bankerot. Man erindre Hiss's

Laan i 1758, hvoraf der kun kom Halvdelen ind, Bernstorffs Tigger-

gang til Holland i 1759, det mislykkede Livrenteselskah , Laanet i

Genua gennem Kjobenhavns Kommune, som kun indbragte sølle

l.S0,70() Hdl., og det surt erhvervede Tvangslaan hos Indlandets Stæder,

alt til .\agerrenter og ublu Provision. Og saa jævnfør hermed, hvorledes

Schimmelmann lige under og efter Krigen og Krisen skaffede Million

paa Million, saaledes fra Holland alene 10,4 Mill.

\'ed Optagelsen af det sidstnævnte Laan dukker for forste Gang

op i vor Historie en Skikkelse, som i hele den saakaldte glimrende

Handelsperiode stedse skulde agere i forste Plan samlende Ind- og

Udlandets Opnia-rksomhed om sit høje og vovelige Spil. Del er

Frédékic de Coninck. i Sommeren 1763 søgte de Coninck fra Amster-

dam til Kjøbenhavn i en Alder af 23 Aar. Han vilde bort til det fjerne

Asien for der muligvis at glemme en skuffet Kærlighed, og da der i

hans Faders Hus fra gannnePTid var Nag til det ostindiske Kompagni

i Holland , vilde han forsøge at naa sit Maal gennem det asiatiske

Kompagni i Danmark. Men Ska^bnen magede det anderledes. I For-

sonnneren 1703 var den unge Fabritius af det Jjekendte store Firma

Fabritius c*t Wever optaget af paa Bankens og Schimmelmanns Vegne

al ordne del Boas'ske og indlede del GlilTord'ske Laan i Holland, og

da han i August, formentlig i)aa Grund af Krisen, vendte tilbage til

Kjobeuhavn, kom han til at slaa Folge med de Coninck. Slig en Rejse

pr. Sejlskib og Diligence varede i hine langsommelige og besværlige

Tider grinnme henge, og for to imge livlige Mænd, som havde Hovedet

fuldt af den samme Lyst til at blive Storkobmand, var der saaledes

rig Lejlighed til at udveksle Tanker og Anskuelser og — forelske sig

i hinanden.

Der er en intellektuel Forelskelse Mand og Mand imellem just i

de unge Aar, da Trangen til Forelskelse overhovedet er saa levende

og vaagen. som i)aa sin Vis er dybere og tinere og mere ridderlig i

sin Tioskab end den meste Kærlighed til Kvinder — kanske fordi den

ta'udes ved en Gnisl af Begejstring for noget, der ligger over den

l\nkelte selv. Den beror paa en Sym|)aliens Forstaaelse. der inniddel-

bart griber det egenartede og ejendommelige \t'd en mandlig Personlig-
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lu'tis Intelligens. Nelop del S;eie, del paradoksalt Dristige, inaasUe

saaledes som i nærværende Tillieide yderligere skaM-pet ved Misl'oi-holdel

mellem Planer og ojehlikkelig I-'ormaaen, del fuldsta-ndig I'remmed-

arlede, som dog synes I-]n al va-re Kns egne Tanker i eii pludselig

Flammes Klarhed og (ilød alt dette nyder det unge modtagelige

Gemyt som en kostelig Xm med en sjælden Duft og berusende Smag.

Hoved ved al vurdere Hoved som Hjerte Hjerte. Tankens Klarhed er

Dagskær for den Unges Daadslyst. Og som i al Forelskelse hliver

Fejl og Skæ'vheder kun den Skygge, der gør dette Lys endnu mere

skar])t og blændende. Derfor faar den Følelsens Opblussen og (ilød,

som lankeskabl Beundring l'orinaar al hende, det unge Sinds Haardlied

saa let lil at smelte, al hojniodigl X'enskab smedes haslig al' del

varme Jern.

Saaledes gik del just Frédéric de (^oninck og den unge Fabritius.

1 Rejsedøgnenes lange Timer blev den sidstes Sind svangei- med den

Beslutning at faa last knyttet til sig og sil Hus hin jævnaldrende

Rejsekammerat, som sandsynligvis allerede da har besiddet sit senere

Livs Storstilethed i Planer og Syn. Da de skiltes ad ved Ankomsten

her til Staden, gik ile vel foreløbig hver sin Vej. De (>oninek sogte efter

sin Bestennnelse om Ansa-ttelse i del asiatiske (k)m|)agnis Tjeneste for

med Prins Frederik« at gaa lil Canton. Men da han den 22. Oktober

opnaaede Ansættelsen, kom Fabritius's Beslutning endelig lyslevende

til Verden i Forn'i af et Tilbud til den unge Mand om al indtra-de

som Assoeié i Firmaet Fabritius & Wever. Lokket heraf lod de C.oninck

Kina|)()sten fare — for koi't derefter at faa al vide, at Firmaels egent-

lige Indehaver. Fabritius myndige Moder, forst Fnke efter hans Plader

Agent Fabritius, senere Fnke efter Kompagnonen, Hlatsraad Wever, fore-

trak at se Sønnens \'en i en mere undcroiclnet Stilling. De (>oninek afslog

det a-rgerlig, og da han nu en (lang var her, etablerede han sig selv.

Og saa var del, at han i Slutningen af 17(54, samtidig med at

Schinnnelmann genoptager l-'orhandlingerne med CJifford om del store

hollandske Laan , tilbyder drev A. (i. Moltke at skalTe Regeringen

1 Million. Han havde velstaaende Slægt og rige Forbindelser i Hol-

land, og ved disses Hja^lp, legnede han ud, kunde han nok faa gjort

Regeringen denne Tjeneste. Han opnaaede gennem Moltke at faa

kongelig Fuldmagt til at negotiere et Laan, og rejste med denne i

BegA'ndelsen al 17().'). Dog sligt skulde Sehimmelmann selvfølgelig

have sig meget frabedt. Det ei i del hek' taget betegnende for, hvor

konfus man paa hojere Steder \ar i Pengesager under l'^rederik V's

Regering, at noget saadant kunde foregaa bag Sehimmelmanns Ryg.

Men da han Mk (kl al \i(le. lod han ogsaa siraks Fuldmagterne kalde
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tilbage. Moltke synes nu :il lunt' l)lan(let sig i Sagen, og denne blev

derefter, saa vidt man kan skonne, ordnet saaledes, at de Coninck (ik

en Slags l'nderagentur for ClilTord li Sonnef. Saa meget er i hvert

Fald vist, at han ved den Energi, hvormed han virkede for Afsætningen

af de danske Statsobligationer i Brabanl. og den Snildhed, hvormed

han vidste at benytte gamle Sheglskabsforbindelser til dette Formaal.

fuldstændig vandt Sehimmelnianns 'rilgi\else og Paaskønnelse. Denne

var nu en (iang ikke smaalig anlagt og havde desnden mere end Brug

nok for handelsdygtig Medhja^lp. hvorsondielst den saa end kunde

fuldes. Her hjemme var det i hvert Fald altid en sjælden Fugl,

vanskelig at fange.

I September 1765 indgik de sidste Hater af det (lliflbnrske Laan,

som hermed var indgaaet fuldt og til Pari imod en for Datiden saa

lav Provision som 1^/4 pVA. — I Løbet af Aaret betalte Staten derpaa

Hanken Halvdelen af sin (læld til denne. ea. 4 Mill. Hdl. Dette skete

dels kontant, dels saaledes at Staten overtog en Sum af 2,6 Mill. fl.

af Hankens ovenfor omtalte Laan hos Hoas (paa '.'> Mill. 11.), hvilket

Beløb derefter blev afskrevet til en Kurs af 124 paa Finansernes (la'ld

til Banken. Saaledes ha^(le da denne faaet det store Afdrag, der var

nødvendigt, for at den kunde afvikle den mest trykkende Del af sin

udenlandske Ga^ld, nedbringe sin Seddelma-ngde og derved endelig

alter faa fast Bund under Fødderne.

Som en Folge af disse store Kapitalers Oplagelse i l'dlandet —
hvortil kom, at de franske Subsidier, som i Aarene 1759—64 paa

Trods af Traktaterne kim var indkomne sparsomt, ifølge en i (loni-

piégne d. 9. .luli 1764 afsluttet Overenskomst atter begv'ndte at indtlyde

regelmæssigt fra Begvndelsen af 1765 — kunde Landet inddrage et l)e-

tydeligt Overskud af Tilgodehavender fra l'dlandet, og delte blev da

her efterhaanden omsat i Sedler, \'eksler og (".ourantmonl. Omendskont

Bankens Seddelmængde samtidig blev indskianket med et Par Millioner

Rdl., og Landets Onisætningsmidler saaledes formindskedes med dette

Helob, indtraadte der derfor alligevel en overvældende Pengerigelighed.

Tidligere var man, som vi have hørt, bleven ved at mønte og mønte,

men Pengene vare lV)rsvundne og gaaede ud af Landet, lige saa lun-ligt

som de vare satte i Ondob. \u . da Handelsbalaneen ved de nye store

Tilgodehavender, som ile nysnævnte Forhold jskable Danmark i l'd-

landet. fik en vaddig og brat Vending til vor F'ordel. l)egyndte ("-ourant-

monl alter al stionnne tilbage, og |)aa den Bankplads, hvor Danmarks

linansiellc l-'oihold til l'dlandet hoxedsagelig reguleredes og afvikledes,

neudig H.VMHOHC, opstod der pludselig paa Børsen en saiui Overllod af

dansk Monl og Seddelpenge.
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Denne anselige II:uulelsst;i(l var s;»a al sige paa alle Sider onislultel

al" danske Staters 'renitoriiini og stod i del livligste Handelssamkvem

med Danmark. na\nlig som nnlnrligt var med Herlugdomnu'rne. Her-

til kom. al den danske Montlod lige siden l(i9.') haxde v;eiet i Ovei--

ensslemmelse med den hamhoigske. Dansk (^onrantmont gik derloi- i

Hamborg Mand og Mand imellem jievnsides med Stadens egen Mont

i Handel og Vandel, og de gensidige Betalinger mellein Danmark og

Hamborg Uinide saaledes baade ske i ^'eksler og i dansk Mønt. Ham-
borger-Kursen ]iaa dansk \'aluta og i)aa danske \'eksler kom saaledes

lil al ove en stadig Indllydelse paa hinanden.

Da nu i Oktober 17.i7 de danske Banksedler blev erklærede nind-

løselige og gik fnldsla'ndig over til al blive Papirpenge, kom ogsaa de

til al eirkulere i Hamborg. Som det vil erindres, var Prisen paa Sølv

og god Solvniønt paa (irnnd af særlige Forhold steget i Løbet af 17o7,

og da man i Hamborg ikke kunde disponere over sine i Stadens Bank

indeslaaen<le Sjjeeier (se Side ^Mi], blev der et stort Beg;er efter dansk

(".ourantmont. Skont dennes Metalpaii efter dens Lodighed var 122*/2

imod 100 Rigsdaler Hamborger Speeies, steg Kursen eflerhaandeii lil

107 imod Hamborger Baneo. Dette havde til Følge, at de Hamborger-

KøbmaMid dels lagde Beslag paa al den danske Solvniønt, der allerede

var i Omløb dernede, dels i stort Omfang inddrog deres Vekselkrav

paa Danmark i lede Penge, deis endelig lokkede store Mængder fra

Danmark did ved en 0])gæld, der blev storre og større, efterhaanden

som Montens Sølvværdi steg. Banken i Kjobenhavn saa under disse

Forhold sin Møntbeholdning sxinde mer og mer ind allerede i

Oktober 1756 havde den klaget sin Nød og sin Forlegenhed for reck-

Penge hos Hiss i Hamborg. Begeringen, der just var i stor lijiansiel

Trang, følte ikke mindre Betænkelighed ved at se Landets Mønt vandre

bort, og under Indtiykket heraf bestemte man sig altsaa til at suspen-

dere Banksedlernes Indloselighed. Landet fyldtes hastig med de nye

Papirpenge, hvis Mængde stadig forøgedes, og snart var de ogsaa

gængs i Hamborg.

Det gode Begær efter dansk Skibsrum og danske Varer i Syvaars-

krigens første Aar skabte imidlertid Danmark et Overskud af Tilgode-

havender paa Hamborg og del øvrige l'dland ud over, hvad der lod

sig (hekke ved disses Vekselkrav paa os, og saa længe man derfor i

Hamborg kunde bruge voie Banksedler som Betalingsmiddel overfor

Danmark og derfor faa fuld \'areva"rdi, saa længe gik Sedler ligesom

Sølv. I .\aret 1758 og første Halvaar 1759 var Seddelkursen — som

selve Mønt-Kursen — 107 a 108, og fra .\ugust 1759 til \\n'\\ 1700
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stod (k'ii oiulmi i 114 og dalede i ilen nærmest følgende Tid ned til

l'aii |l'22V2l.

Men nu indtræder Vendingen. Som det er udtrykt i en senere

Fremstilling af disse Forhold — givet af Schimmelmanns Son, den

senere Finansminister Ernst Schimmelmann — saa kunde Bank-

sedlerne vel paatvinges Indlandet, men ikke Udlandet som virkelig

Mønt : de blev dér ansete som en transportabel Gæld, hvorved Debi-

tors Kredit tillige kom i Betragtning. Og da denne »Debitor«, hvad

enten man nu i dette Tilfælde vil holde for, at det var Banken eller

den danske Stat, just i 1760 og de tvende nærmest følgende Aar

rodede sig ind i de ovenfor skildrede finansielle Vanskeligheder, saa

niaatte begges Kredit naturlig blive paa det føleligste rA'stet i Ham-
borg, og dens transportable Gældsbeviser synke stierkt i Værdi.

Allerede ved Aarsskiftet 17(50 gik Seddelkursen ned til 125. medens

dansk Sølvmønt stod i 120 å 121. Samtidig sank Vekselkursen til

129. Landets Overfvidning med Papirpenge maatte allerede i sig selv

paavirke Vekselkursen i ugunstig Retning, ligesom selvfølgelig Veksel-

pariteten maatte falde i Foihold til Landets værdiforringede Valuta.

Men naar Vekselkursen nu endog sank derunder, saa skyldtes det den

Omstændighed, at Hamborg, som ovenfor skildret, fik en stedse

voksende Mængde af Vekselkrav ])aa Danmark, medens det omvendt

paa Kjøbenhavns Bors beg^tndte at skorte paa Hamborger-Veksler. De

store Afbræk, vor Handel havde lidt ved Kaperierne 1759, bidrog deres

hertil, men endnu mere Bankens forfejlede Politik. Til Trods for, at

den i disse Aar havde forholdsvis mange Veksler paa Hamborg til sin

Haadighed, saa undlod den at sælge disse paa Kjøbenhavns Børs og

derved forsyne den dansk-norske Købmandsstand med Betalingsmidler

overfoi- l'diandet: i Stedet for sendte den Vekslerne til Hamborg for

derfra at købe (^ourantmont til ufordelagtig høje Kurser. Men lige

saa hurtig som denne Courantmønt kom ind i Landet og gik ud i

(Cirkulationen, strømmede den, trods Forbudet af 1757 mod at »ud-

snige rede Penge, tilbage til Hamborg igen som Betaling af Veksel-

kravene.

I den ovtnnavnte Skildring af Ernst Schimmelmann siges der,

betegnende for Tidens Tankegang og Udtiyksmaade, følgende om en

Situation som Landets daværende:

Forringelsen af Sedlernes ^'ær(li hos Fremmede og den deraf

opkommende ufordelagtige Kurs foraarsager. al Købmanden søger at

betale med (hild eller Sølv, saa la^nge han kan faa det i Landet for

en Pris, al del derfor Betalende, Transporten og Assurancen, naar

Udførslen er forbuden, udgør mindre, end hvad efter Vekselkursen
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iiKuiltc l)c'l:ik's Ibr rii'miiu'dc l'oniit'. Al MdiiI vil saalcdi's crterhaandeii

lulsniiies al' Landi'!. uden al saadanl ved de strengeste Forhud og

nojeste .Vgljjaagivcnhed er muligt at l'oreljygge, og ligesom derved Sed-

lernes Realisation gores vanskeligere, vil og deres Kredit og N'ærd lins

Kieiiimede og i Landet niere og nicie forringes.

Saaledes var allsaa efferhaandeu den overvejende Ma'ngde al' dansk

Courantniont, al' rede »ianske Solvpenge. i disse Aaringer vandret over

i Haiiihorgernes HaMider forsi fordi vor Monl \ar saa godt Solv,

al den stigende Sohpris lokkede det lil Hamborg, deriuest fordi vor

\'alula blev saa slet, at Pa|)irel drev Hesten af Sølvet ud. De kloge

Haniln)rger-Købniænd beholdt det i god Forvaring, og da nu i BegjMidelseii

af 176.") del relle Tidspunkt lil dets Anvendelse syntes at være kommet,

va-ldede en sand Solvslrom af dansk ("ouraiilinønt fra sil tidligere

Skjul ud over Markedet.

Da \()r Udenrigsonis;etning linancieredes gennem Hamborg, samlede

l'dhindets Tilgodehavender pan Danmark-Norge sig for Slorstedelen i

Hamborg som W-ksler paa Kjobenliavn, medens man omvendt fra dansk

Side i stort Omfang trak paa Udlandet igennem Hamborg. Disse sidst-

na'vnte Vekselkrav kunde imidlertid netop i Hamhorg da>kkes , ej

alene med l'dhindets over Hamborg gaaende og Hamborgs egne Veksel-

krav paa Danmark, men tillige med, hvad af dansk Mønt de Hani-

borgei"-Kobm;eii(i niaallt' \;ere i Hesiddelse af. Saa snart Udlandet

havde liere N'ekselfordringer paa Danmark end dette ])aa Udlandet, og

N'ekselkursen allsaa blev ngiinslig for os. udlignedes dette normail ved

en Tilstrømning til Hamborg af dansk (^ourantinont. Omvendt, saa

snart Danmarks Vekselkrav paa Udlandet voksede ud over Udlandets Til-

go<lehaveiuier paa os, kunde man i Hamborg gribe til sin stadige

Reserve af dansk Mønt, inden man forhojede Vekselkursen i sin

Disfavør.

Del første havde va-ret Tilfa'ldel i Aarene 17(51—64, nu blev det

andel Tilfa'ldel. Hamborg havde under Syvaarskrigen indsamiel en

saa stor Reserve af klingende dansk Courantniønl, at den i 176a havde

en sand Overllødighed deraf Fndskønt der nu gennem de Schimmel-

mann'ske Transaktioner var skabt en Saldo i Favør af Danmark overfor

Udlandet ved Afviklingen af deres gensidige (ladd og Tilgodehavender,

saa stod alligevfil Kursen i Hamhoig paa danske \'ckslcr og Sedler i

Regyndelsen af 1760 i l'M å 127V2, og medens i Kjøbenhavn Veksel-

kurs paa Hamborg bedrede sig i de første Dage af Februar til 12l{,

noterede Hamborg, stadig holdende igen, efterhaanden : 125-124V2-120V4-

Schimmelmann blev imidlertid yderst opbragt over, al det saaledes

skulde forholdes ham at se sin Sejr foiiiielt besegles med en høj og

Fra den danski- llaildfis ivinpin- ,S
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heldig Kurs paa dansk Moiil og Sedler. Sølvpriseii var ])aa den Tid

paanv i Stigning, og ogsaa med dette for Øje holdt han l'or, at dansk

Courantniønt og danske Veksler bin-de staa i 118 — i Marts var Kursen

her endog 117: han vilde derfor paa ingen Maade tinde sig i, hvad

han kun ansaa for en lumpen Borsmanøvre.

Hvad der kunde gøres herhjemmefra blev gjort, l'dmontningen

af dansk Sølv i Kongsberg blev .standset, og Schimmelmann lod Sølv-

barrerne gaa til Hamborg for at sælge dem der til de høje, fordelagtige

Priser. Men dernæst lystede det ham endnu en (iang at tale et Alvors-

ord med de Handjorger-Køljmænd og vise Handelsstaden sin Vælde.

I April 1765 indtraf han pludselig i Elbstaden paa Bemyndigelse

fra den danske Regering og som ekstraordinær Udsending fra denne.

Han sendte straks Bud et^er den derværende Syndikus Amsinck og

lod ham vide, at den danske Konge var levende misfornøjet med, at

dansk Courantmont ikke stod i mindst 120 pCt. mod Hamborger Banko.

Naar Kursen syntes at skulle holdes ])aa 120^/2, kunde det kun for-

klares ved, at man fra Handiorg-Børsens Side maatte lægge et helt nyt

Princip til (irund for Vekselkursens Ansættelse og Valutareguleringen.

Men dette var man ikke til Sinds at taale. Hans Herre og Konge

vilde vel ikke gerne foretage ligefremme \'()ldsomheder i demie .\nled-

ning, men Forholdet maatte og skulde ordnes paa en for Danmarks

Pengevæsen betryggende Maade.

Af en Specialberetning i Staden Hamborgs Arkiv om hele denne

Sag frcmgaar det, at den gode Bys Styrelse blev i høj (irad bestv'rtet

over dette truende Skridt. Forgæves søgte man overfor Schimmelmann

at forsikre, at man paa ingen Maade var gaael Ixnl Ira de liidtil fulgte

Princi])er. Denne vilde intet høre herom, men lordre<le. at Hamborgs

Bank i to Aar skulde modtage indtil 1 Mill. Hdl. dansk Courantniønt

i Depot og indveksle dem med Bankomønt til en Kurs af 120.

Da Hamborgs Senat kiympede sig herved, antog Schimmelmann

i Maj Maaned en endnu mere barsk og truende Holdning og skruede

blot sine Fordringer yderligere i Vejret. Enten maatte Hamborger-

banken omveksle hele to Mill. Hdl. (-ourant med Bankomont, eller

ogsaa maatte den forpligte sig til at holde en liks Kurs af 118.

Dette Schinimelmanns anmassende og bydende Sprog satte Ham-
borgs Styrelse i den allerpinligste I'orlegenhed. Forgicves søgte man
i ydmyge Vendinger at forestille ham, at en sUg Fiksering af Kursen

til 118 var del samme som at formindske alle Hamborgeres Formue

med 5 pCt.. eftersom de alle havde deres Formue staacnde i Banken.

Schimnielmanii svarede, at Bankomønt faktisk ikke var mere værd,

og at Handclssladen i tidligere Aaringer havde i)cl'undcl sig oxcrmaade
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vel ved (Ml Kuis al' IIX. saaledcs tiemicmffaaeiule i Aaretie 1736—iio

(hvad der i Hovedsaf^eii ojjisaa \ar InldkomiiuMit rigligt). Og efter' at

have forkastet forskellige Tilhiid Ira Seiialels Side, gjorde han sig

paany i l^fteraaret meget vred, gentog skarpt sit ovennævnte Alternativ

og lod forslaa. al han vilde afbi-j'de Forhandlingerne.

Betydningen heral' lallede man fnldl vel i Hand)org -- man havde

det optra'kkende IJomhardement i 17(52 i kun altfor frisk Mintle. Og
hertil kom denne (lang. al Schimmehnann liaxde Ret og Rimelighed

paa sin Side, eller al det dog i hvert Fald drejede sig om en billig

Fordring, ikke om et Tvangslaan. Man bad derfor Baronen saa

mindelig om ikke at tabe Taalmodigheden, og i November 1765 kom
det endehg til en Overenskomst. Hamljorg forpligtede sig til el'tcr-

haanden i Lohel af 3 Aar igennem Banken al indveksle dansk (".om'ant-

mønt med Bankomonl op til l'/a Milk M^, indtil Kursen var naaet

120, dog at Forpligtelsen hertil hørte op, saa.snart Kursen gik højere

end 118, eller Sølvprisen igen faldt saa meget, at der atter med Fordel

kunde slaas Courantmønt. Fra dansk Side gik man til Gengæld

ind paa ikke mere at vende tilbage til l'orlangendet om Fiksering af

Kursen — en Fordring, der isa'r synes at have fvddt Hansastadens

Borgerskab med Ra'dsel (hvad man forøvrigt heller ikke kan forlænke

del i). Af Sagens hemmelige Akter ses det med fuldkommen Tydehg-

hed. at Hansasladen overhovedet kun gav efter »for at afvende den

truende Fare<'.

Hamborger-Kursen |)aa dansk \'alula der i 1762 havde været

helt nede paa 139 og Kjøljenhavner-Kursen (korte Veksler) paa Ham-

borger-Baneo stod derefter i de trende følgende Aar lavest i l'ari , ofte

el Par Points højere.

Schimmehnann kunde med Rette være saare fornøjet med Ud-

byttet af denne sin Sendelse. Han havde ganske opnaaet, hvad han

vilfie. nemlig ikke alene at sætte den i Øjeblikket overflødige danske

(Lomantmønl i Hand)()rg ud af Cirkulation; men desuden ogsaa at

sikre Landet en treaarig Regulering af dels Møntvæsen ved indenfor

dette Tidsrum naarsomhelst al kunne skaffe en mulig forbigaaende

Overflod af \'ejen.

Og dermed havde han da endelig naaet sit sidste .store Maal: at

skalle Landets l'eiKjemvsen den fornødne Fasthed.

Saaledes havde Schinunelmann under de vanskeligste Forhold

glorværdig luldendl sin Mission i mindic end 4 Aar. Stadig havde

han vidst med Snille og Hast at skille FroiU overfor det Udland, hvis

8*
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Tillid skulde tiUjageerobres. Saa var han hist, saa her, iiii til Rede Ibr

15anken, nu for Staten, stedse afværgende den nmiddeli)are Fare, stedse

dækkende Banken i Ryggen ved Staten og Staten ved Hanken. Og

naar denne Manøvre slog fejl, l'orniaaede han at rejse Penge paa .sin

egen personhge Kredit, som han stillede til Raadighed med en fyrstelig

(iavmildhed og en Patriotisme, der alene burde have sikret ham et

stort Eftermæle. Som faa før og ingen siden kendte han den Kunst,

som da var den eneste reddende: at tage der det er. og la'gge der

det tarves.

Da Aaret 1765 randt ud, var Slaget vundet over hele Linien. Alle

Huller vare blevne stoppede. Redelighed og Orden havde atløst For-

virring og Miderede. Staten havde faaet Ro og Penge, konsolideret sin

(la^ld og faaet sat faste og overkommelige Forpligtelser i Stedet for en

svjvvende, vilkaarlig voksende, ubestemt truende, i L.ængden uover-

kommelig Skyld og Mangel. Hanken havde genvunden sin Kredit og

Landets Pengevæsen Ildlandets Tillid og Tiltro. Paa alle Fortidens

Fejl var der bødet, dens Savn var afhjulpne, dens Sorger glemte.
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SAC.TKNs kiiiiilc saaledes Schinimelniaiin sætte sig l'asl i Sadk'ii som

sejrsii'l StyriT af Daniuarks Finans|)()Iitik. Hvad diT af Skade

kunde va-re skel, var at' liaiii Ibreljyggel eller torhiudrel; de Saar,

Krigstiden havde slaaet, var i;egtc.

Kun Kongen havde forblødt sig. Den ejegode Frederiks Sja'lekraft

var af Modgangen uhja>lpelig nedbrudt. Da han i Efteraaret 1765

forlod sil ka're Fredensborg, overva^ldedes han af en snieilelig Forud-

følelse om sin na'r forestaaende Død. Den ramle ham under svabre

Lidelser den 14. Januar 1766. Over hans Sja-ls Mørke rugede i de

sidste Timer eneraadig de skunde Skygger h'a hans sidste Leveaars

Sorger, Spænding, SkulTelser og Skræk.

Men for den unge Danerkonge, som eller ham gik ind III de lige

l)eskrevne, paauy fa'stnede Foi-hold og lod Faderens (ienvordigheder

ligge Lig bag sig som overslaaede og glemle for (2hkisi'i.an' \'n var

saaledes en lys og lykkelig Lobebane lagt lige tilrette. Som Tronens

trygge Støtter arved han sin Faders tvende bedste Mænd, Bernstorif

og Sc.HiMMEL.M.W'N i deres fulde Ta-nke- og Daadskraft.

Til en Begyndelse gik ogsaa om ikke Alt, saa dog del Meste godt.

Saaledes dog sa'rlig paa de Onnaader. Inor Sehimmelmann slod lur

Styret.

W'd (Christian Nils Troidjestigelse var der \el ble\-el Orden og

Bund i Landets Finans- og Pengeva'sen, men dermed xar jo ikke alle

Dages Fnde konnnen. Det var lykkedes Schimmelmami al l'aa .Slals-

ga'lden saa nogenlunde konsolideret; nu gjaldt det at l'aa dens Stør-

relse bragt ned og sandidig vogte paa, at inad der var vundet ikke

igen gik tabt. Banken havde endnu 4,3?. Mill. Bdl. udækkede Sedlei' i

Ondøb, og Statsga'lden var ea. 20' 4 Mill., hvilket for Datiden var et

svimlende stort Beløl).*) Af de nævnte 20Vi Mill. Hdl. skyldtes ved

Sluluingen af 17(io de 7' 4 Mill. lidl. i l'dlandet, 4' 2 Mill. til Banken

*) Hertil Uoin iKigen svæveiulc Cia-ld. l)esta;ic'iKio af iiojjlc iiopfijorte Koidiingur

i .\nleilniiig af Tiii|)|n'bevægelseriu- i Hi>lstoii. som cfterhaaiiden maatte hcri^tiges.
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og Resten til indenlaiulske Kreditorer. Tilsaniineii repræsenterede disse

Laan eii aarlig Renteljyrde af 920,000 Rdl. Betydningen lierat' ses

bedst, naar man samtidig erfarer, at de almindelige Statsindttegter i

1765 udgjorde 5,281,633 Rdl. (foruden 493,647 Rdl, der gik i Kongens

Partikulærkasse) og i 1766 5,153,806 Rdl. (Partikulærkassen 509,009 Rdl.),

medens de ordentlige .Statsudgifter ved Frederik \"s Død belob sig til

over 6 Mill. Rdl. og i det første Aar af (>hristian \'irs Regeringstid

med største Besvær blev boldt nede paa 5^/3 Mill. Rdl.

Som del vil mindes, havde Schimmelmann sørget for i 1762 at

faa Statsgældsvæsenet udsondret fra den øvrige Finansstyrelse og hen-

lagt under den saakaldte Over-Skatte-Direktion, hvori han var den

ledende Sjæl. Fdelukkende denne paalaa det al sørge for Statsgældens

Forrentning og Afbetaling, og som Midler hertil var der blevet anvist

den følgende Indta^gtskilder: 1) Ekstraskatten, 2) de resterende Sub-

sidier, 3) de ved Salget af Domænegodserne indkonnie Købesummer.

Schimmelmann havde saaledes paa sine Skuldre taget en af de aller-

væsentligste af de Staten foreliggende linansielle Opgaver, og dette var

selvfølgelig en sloi" Behagelighed og Betryggelse for den øvrige Finans-

styrelse, at den ikke behøvede at tage Vare paa hele dette vigtige Hverv.

Schimmelmann var straks i den unge Konges første Regeringstid

om sig for at skaffe Over-Skatte-Direktionen nye og forøgede Indkægter.

Nævnes kan det saaledes, at han allerede det første Aar salte igennem,

al Kongens Sær-Kasse (Partikulærkassen) afgav 500 Bankaktier til

Over-Skalle-Direktionen, hvilke han for at skalTe den i-ede Penge selv

overlog til en samlet Sum af 325,000 Rdl., aUsaa for 650 Rdl. Stykket

excl. forfaldet Udbytte. Dette var nøjagtig Aktiernes Børspi'is. Samme
Aar eftergav Kongen Finanseine en (i;eld af 160.000 Rdl. og sk;enkede

dem af Parlikulærkassen en (kuig for alle 190,000 Rdl. Og endelig lik

Schimmelmann af Kongen udvirket el Tilsagn til Kkstraskalkassen om
el aarligt Tilskud, ligeledes af Parlikidærkassens Indtægter, paa 100,000

Rdl. (Res. af 25. November 1766). Som Sikkerhed herfor afstod

Partikuherkassen ved Res. af 27. December 1767 fra 1. .lanuar 1868

lil Fkstraskatkassen de norske nordenfja'ldske Toidintrader samt Kobbei"-

tienden, hvilke Indtægter tilsanunen udgjorde ondrent 150,000 Rdl.*)

For (te nævnte forskellige Ira Partikiilærkassen modtagne Midler

u(ll'ærdii*ede Over - .Skatte - Direktionen Obligationer, som blev henlagt lil

et paa Direktionens Forestilling nyoprettet Reservefond for .\fhoIdelseii

al' ekstraordinære og uforudsete Udgifter, det saakaldte Skdlloimincrfond

*) Dette blev dog kun midlertidigt. I'ia 1. .hdi 1771 gik ifolge Struensees Be-

stemmel.se disse Toldhelob ind i den ;ilinindelige Finanskasse (.Statsk.Tsscn imiid

l'dbctaling af en vis aai lig .Suni.



Mi'scf. al' 13. April 17(iil, livorlil o.nsaa ilcii iiiiiilarc' ii>; fi\ilc l'cnsidiis-

kassf aarlii" skulde alfjivi" Ovcrskudet at' de SiiiunuT, som blev henlagt

til IVnsionernes Bestridelse. Dette blev imidlertid senere ophævet under

Struensee. den kontante Kassebeholdning blev afgivet til Rentekammeret og

Obliuationei-ne kasserede. Mvoi- stor Brug der l'orovrigt var for et saadant

Beservefond at ty til under uforudsete Vanskeligheder, havde jo Fortiden

linder Frederik V tilstrækkelig vist. Det blev derfor også a genoprettet 1773.

Del lykkedes Schiinmelinanii i Aareiie 17(i(i— 71 at formindske

Slatsga'lden saa meget, al den ved Udgangen af det sidstmevnle Aar

kun udgjorde 16,234,000 Hdl. og altsaa varlnedhragt med ca. 4 Mill. Rdl.

eller henimod '/5. Af disse 4 Mill. blev dog den ene Million eftergivet

af Staden Hamborg ifølge Traktat af 7. Maj 1868. De af Hovedstaden

og Fabritius negotierede Laan i (ienua og (ienf og det i 1757 ved Hiss

negotierede Laan blev helt udbi'taltc.

Hvor meget videre Si'hinunelniann kuiuii' iia\e bragt del, er ikke

let at sige: men det varede ikke længe, førend han l)lev følelig ha'inmet

i sine finansielle Bestnebelser. Paa den ene Side svigtede de forventede

Indtægter, paa den anden Side kom den under ham sorterende Kasse

til al udrede det ene store. Statsgælden uvedkommende Beløb efter det

andet. \'ed Domænesalgene indkoiu der i 1766 en Sum af 766,000 Hdl.,

men allerede Aaret efter var Indtægten herved ikke det llai^e, 1769

kun 106,000 Hdl. og 1771 endelig kun ea. 8000 Hdl. De franske Sub-

sidiei-, der ifølge ovemiævnte Opgørelse af Juli 1764 da udgjorde, 8,8 Mill.

Livres Tournois, hvilken Sum derefter skulde indbetales med P/2 Mill.

Livres (270,000 Rdl. B.) aarlig, ophørte efter d. 30. Marts 1768 som saa

ofte før at indkonune, og de følgende Aar gik Scbimmelmann saaledes

paa deiuie Konto tabl af ikke mindre end 3.!t Mill. Livres eller omtrent

Halvljerdebundredetusind Rigsdaler. Og endelig mislykkedes et I'orsøg

paa at skabe et Statslottcri. Det var [)lanlagt med 00,000 Lodder,

hver paa 10 Hdl., og (ievinsterne skulde udbetales i 4 p(^t. rentebaM-ende

Obligationer, men der blev kun afsat 19,200 Lodder. Ogsaa kan det

i denne Sammenhæng na-vnes, at Ekstraskatten i de samme .\ar kim

flød yderst sparsomt fra Norge.

Kom det saaledes til at skorte paa Indtægter, saa l'aldl de

uventede og uforudsete Udgifter med desto større Sikkerhed. Saaledes

brød Deyen af Algier i August 1769 Freden med Danmark under et

intetsigende Paaskud, og da der i den Anledning blev udrustet den

højst uheldige Ekspedition mod Algier, som kostede BernstorlT sin

Stilling og Staten 1,333,500 Rdl. i Løbet af 17(>9—7L maatte Ekstra-

skatte-Kassen forskudsvis forstra-kke Finanserne med disse Penge. Og
(la den unge Konge var Jked af sine gamle kloge Ministre og af de

Indskrænkninger i sit Udgiftsbudget, som man havde faael ham til al
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gaa iiul paa, l)estenile han sig i 17(i8 til en pragtfuld og storstilet

Udenlanclsfærd, som det vetl Rescr. al' 30. April blev paalagt Ekstra-

skatte-Kassen at udrede Omkostningerne ved. Denne noksom berømte

Rejse kom til at koste Ekstraskatten 234,813 Rdl. Hamborger-Si)ecies.

Og desuden maatte Schimmelmann privat laane Kongen 500.000 Rdl.

til kostbare Indkob i Frankrig.

L'nder disse forskellige Omstændigheder maatte han være betænkt

j)aa at søge nye Veje til at komnn' ud over de paany voksende

Vanskeligheder. Allerede i 17B7 se vi ham derfor ogsaa i fuld Virksom-

hed hermed.

(ianske kort efter Frederik V's Død, nemlig den 20. F"ebruar 1766,

haMie Over-Skatle-Direktionen afsluttet en Overenskomst med Ranken

om Afbetalingen af Statens Restgæld, som da opgjordes til 4,470,000 Rdl.

Ifølge denne Overenskomst skulde Ekstraskattekassen betale Banken

dens Tilgodehavende hos Staten i 6 aarlige Terminer (altsaa indtil

1772 incl.): det første Afdrag, der skulde erlægges i 1767, var 970,000 Rdl.

Paa sin Side skulde Ranken forpligte sig til at holde sine Udlaan til

Private indenfor en (irænse af 3 Mill. Rdl. samt til som Følge af

Gældens fulde Tilbagebetaling og efter dette Tidsj)unkt at formindske

sin Kapitalfond (som da var 3 Mill. Rdl.) med Vs, altsaa til 600,000 Rdl.,

saaledes at Aktierne nedskreves fra 500 til 100 Rdl., imod at de 400 Rdl.

tilbagebetaltes Aktionærerne.

Den ofOcielle Grund til denne Nedskrivning angaves fra Rankens

Side at v;ere den, at det paa anden Maade vilde blive -en virkelig

Umulighed at bringe Bankens Udlaan saa højt, at deraf for Ejeren af

Aktierne kan folge et fornøjeligt Udbytte«. Denne sorte Tale synes

den (iang at ha\e været forstaaelig, i hvert Fald da den et Aar efter

blev holdt af Rankens Bestyrelse til Aktionæ-rerne, thi dis.se slog sig

hermed fuldstaMidig til Ro.

Da derfor det første Afdrag vai" forfaldent til Betaling, lik Over-

Skatte-Direktionen udvirket en kgl. Resol. (af 13. Januar 1767), hvor-

efter den bemyndigedes til som Afdrag i)aa Gælden til Banken at til-

byde denne 400 Rdl. for hver Aktie i kongelige Obligationer. Og paa

(hundlag heraf lik Schimmelmann Sagen ordnet saaledes, al Ranken

straks skred til den ovenfor nævnte Nedskrivning af Aktieka])ilalen.

Denne blev derefter iva-rksat paa den Maade. at Aktionærerne lik

Valget mellem for hver Aklie lydende paa 500 Rdl.. foruden en ny

Aktie paa Rdl. 100. enten at faa 400 Rdl. udbetalt kontant eller i 4 pCt.

renleba'rende kgl. Obligationer. o|)sigelige med et Fjerdingaars lovlige

\'arsel fra begge Sider. Som all antydet, gik først Bankens Bestyrelse,

<lerna'st Aktiona-rerne, i Februar 1767, ganske ti-østigt ind paa denne



(i5

Ordning. 1.1 Mill. K<ll l'It'v kontant ndbelall. lur Hesten (l.s Mill. M\.)

udstedtes der ()l)ligatii)ner. Dermed var altsaa 2,* Mill. Hdl. al Statens

Ciæld til Manken hetalt. og der stod endnn knn ca. 1,6 Mill. Hdl.

tilbage.

Ondrent sandidig (7. Marts 1767) indtraadte Sehininielniann som

Deputeret i (leneral-^M/K/e/.s-Økononn- og Coninieree-Collegiet, og dermed

l)eg>'nder han al rette sin Knergi og Optindsondied paa el for Landels

Pengevæsen lige saa vigtigt P\)rh()ld som selve Statsgældens Xed-

l)ringelse. nemlig Tilvejebringelsen af en gunsti;/ Handelsbalance. —

Schimmelmann har aabenhart paa ingen Maade været Teoretiker.

Datidens herskende nationaløkonomiske Opfattelse har vel paa en

Maade ogsaa været hans. Han har selvfølgelig i hvert Fald været

nøje kendt med de i de evropæiske Statsmands-Kredse almindelig

raadende Anskuelser, som endnu var livad man kalder merkantilistiske.

liaade den ækb-e Bernstorff og hans Brodersøn, Andreas Peter Bern-

storff, som fra 1760 havde været Medlem af det samme CoUegium,

har i hvert Fald sikkerlig været beredt til, naar Lejlighed gaves, at

foredrage i en smagfuld Udvikling det merkantilistiske Systems Hoved-

grundsælTunger. og i Frederik Ils Hige, hvor Sehimmelmann kom fra,

havde han sikkeriig ogsaa haft tilslriekkelig Lejlighed til at lære cUsse

udenad paa sine Fingre.

Teorien om den gunstige Handelslialance stammer fra England. Det

var en engelsk Kobmaiid, Thom.vs Mun, som i 1609 først begrundede den.

Ordet Bahme var oprindelig blevet brugt i det 16. og ind i 17. .\arhundrede

om den i>olilisKe Ligevægt mellem Staterne. Men efterhaanden gik man

over til ogsaa at anvende det som et Udtryk for den okonomislce Ligevægt

mellem de" forskellige Lande i deres indbyrdes Sandinndels-Forhold. Handels-

politiken gik da ud paa al faa Vægtskaalen Balaneen til at synke i eget

Lands Favor. saaledes at forstaa: at Handelen med Udlandet skulde give

et Overskml. Udforsien af Landets egne Frembringelser overstige Ind-

forsien af frennnede Varer, Salget til Udlandet overstige Købet fra Udlandet.

O" det saaledes fremkomne Overskud skulde dernæst søges inddraget

kontant i klingende .Mønt. i rede Penge, som af tilstrækkelig bekendte

(.runde stod for hin Tids Bevidsthed som økonomisk Magts rette Væsens-

udtr>k og eneste ægte Middel. Efter at Staterne havde fæstnet sig i den

politiske Enheds faste Former og vare blevne stillede overfor hverandre

som selvstændige økonomiske Individer, var det ganske naturligt, at man

til en Begyndelse bedømte Samfundets Økonomi efter Privatøkonomiens

Maalestok""og den (lang som nu var det indenfor Privatøkonomiens Sfære

Pengene, der gav deres Mand Magt. At tjene dygtig mange Penge og altid

have dem til Hede. derpaa kom det an. De italienske Handelsstæder havde

vist. at selv en Stat med ringe Landomraadc kunde ved udbredt Verdenshandel

Fra den danski' Hiindels Empire. J
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skrabe til sig store Rigdomme af ædle Metaller. Men til slig Velstands

Vinding gik kun de vaade Veje — Farten over de store Have til de fjerne

Eventyrlande hinsides Kloden.

Oversøisk Skibsfart og udenrigsk Handel blev saaledes det handels-

politiske Losen.

I England havde man allerede tidlig dannet store Handelskompagnier

med disse Formaals Fremme for Oje. saaledes fremfor alt det Aar 1600

oprettede oslindiske Handelskonijjagni. Dettes Handel paa Ostasien aabnede

snart Blikket for, at det i hvert Fald ikke gjaldt om — som man da hidtil

under den første Overvurdering af Metalpengenes Væsen og Værd havde

troet — : for enhver Pris ængstelig at ruge over den Pengeskat. Landet en

Gang havde samlet, og forbyde al Eksport af Mønt og Montmetal som et

Slags Landsforræderi. Den nævnte Handel viste sig nemlig snart at være

saare fordelagtig og nødvendiggjorde dog en Udførsel af Sølv. Da Kom-
pagniet fik Privilegium paa Udførsel af Mønt og Metaller, vakle det derfor

det største Rore i alle økonomisk tænkende Kredse.

Det var under denne Tankeudveksling, at Th. Mux greb Lejligheden

til i et Skrift at udvikle, at naar Englands Handel med Ostindien til Trods

for denne Solv-Udforsel var saa overordentlig indbringende for Storbritan-

nien, saa var det. fordi de derved hjembragte Varer ved Salg til det

evropæiske Udland skaffede Landet i det lange Lob langt tiere Penge, end

der gik ud. Efter hans Død udkom der i 16ti4 paany en større .\fhand-

ling fra hans Haand . og her er hans Anskuelser sat i et fuldstændigt

System. Hovedgrundsætningen er den. at der altid maa sælges mere til

Udlandet, end der købes derfra. Derfor maatte man indskrænke Indførslen

til saadanne Varer, der enten var rene Livsfornødenheiler eller kunde tjene

til at udvide og fremme Landets Produktion. Det gjaldt om ved saaledes

ad naturlig Vej at vende Handelsbalancen til Landets Fordel at sikre en

Indstrømning af ædelt Metal. En god Maalestok for Bedømmelsen af,

hvorvidt dette Maal naaedes eller ikke, afgav Vekselkursen. løvrigt burde

Handelsbalancen ej alene opgøres paa Grundlag af de ind- og udførte

Varemængder, men ogsaa andre gensidige Udvekslinger af Værdier, saaledes

f. Eks. hvad de engelske Rederier tjente i Fragtfart paa Udlandet, maatte

tages med i Beregningen.

Helt op lil oinkrini; Midten af det 18. .\arhundredc behersker

Merkantilismen alle Landes Handelspolitik, og de forskellige national-

økonomiske TaMikere give den .saa at sige enstennnigt deres Bifald.

Til Tider og hos tiere Forfattere er endog Teorien, i Stedet for al blive

forbedret, paa snæversynet Vis begrænset til alene at angaa Uarc-I ud-

førslen og -Udførslen uden Hensyn til de mange andre økonomiske

Forbold. der kan skabe Krav eller Skyld Landene imellem, saasom

Kapilalanbringelse. Stalslaan, Subsidier ogTjenesleydelser(F"ragtl"art). Dog

begynder man ret almindeligt overall i Merkantilismens sidste Levetid

efterbaanden al l'aa F'ornemmelsen af, al der dog altid bliver den

l'orskel tilbage mellem en Stal og en Privatmand, at medens den

sidste kan bruge lige saa mange Penge, det skal va're, saa har et Land

i Virkeligheden kun Hrug for saa mange Penge, al dernu'd dels Omsad-



nini; k;m hesørf^cs l)illi,i;l oi; hckviMiil. Dit er med andre Onl i IJi'-

gviulelseii al' del 18. Aarluindrede en voksende Forstaaelse af Pengenes

Vii'sen , nuMt paa sel\e Teorien om Handelshalaneen lioldt man fast

med den sannne I laardnakkellied.

Del er lilsli jekkelig kendl. inoriedes den liberale Økonomi med

QuESNAY og AiJAM S.MiTH som lianehrvdere fældede en afgørende For-

døinmelsesdom over hele Merkanlilismen, særlig ogsaa dens Lære om
Handelshalaneen. Quesnay lietegnede endog denne som iinc cliiincrc

des spéculak'iirs polilujiws — i det hele laget, siger han, kan del i den

inlernalionale Handel slel ikke forekomme, at den ene Pari sknlde

vinde, den anden lahe: »En god og retfærdig (lud har villel, at dette

skulde være ninuligt« (!). Adam Smiths Kritik var mindre opstyltet,

men ligesaa krads, og derefter har det jo lige ned til vore Dage været

saa, at et dannet Menneske knap har turdet tage Ordet Handelsbalance

i sin Mund Ibr ikke at komme til al rødme over sin egen Uforstand

og l'videnhed. Den ortodokse Nationaløkonomi har efterhaanden for-

fladet Begreberne saaledes, at selv hojla-rde og kloge Folk nu om
Stunder tro, al Økonomiens Historie egentlig først begynder med Adam

Smith, og al for ham intet Menneske i saa og saa mange tusende Aar

har kunnet tænke en fornuflig økonomisk Tanke. Og saaledes er det

da gaaet til, at den samme videnskabelige Skole, som ikke noksom

har kunnet korse sig over Merkantilisternes grove Vildfarelser« udi

Nationaløkonomien , er geraadel i den mindst lige saa sælsomme

historiske \'ildfarelse, al tvende forndgaaende Aarhundreders klogeste

og kyndigste KobmaMid, skari)sin(ligsle Slalsnuend og klareste T;enkere

allesamnien har v;eret en haabløs Sanding af Taaber, hvem del prak-

tiske Liv med sine tydelige Love intet som helst kunde hære.

Inden det overkloge 19. Aarhundrede rinder ud, skylder vi os selv,

ogsaa her i Danniark som forlængst i de sydligere Lande, al yde alle

disse vildfarende Ma-nd historisk Kellk'rdiglied og derigennem fuld

0|)reisning for den ufortjeiile Tort, de have lidt. Del er dog vistnok

baade værdigere og beskednere om ikke for andet saa for al und-

gaa en altfor sUerk Uda-skning af Fftertidens Dom over os — ved

Hedønimelsen af Merkantilislerne al gaa ud fra, at hvad saaledes det

ene Slægtleds gode Hoveder eller del andet haardnakket har holdt fast

ved, ikke kan Va're luller Nonsens, som den simpleste Betragtning af

del praktiske Livs Kendsgerninger maalle iuive fort dem bort fra. Det

lurde vel langt snarere være saa, at det i Mrkeligheden er fuldkommen

rigtigt bekræftet ogsaa af vort Aarhuudredes Erfaringer at del er

en utvivlsom Vinding for et Laud. iiaar det i Samhandelen med Ud-

landet for en vis Va-rdisum af sine egne Produkter kan tilkøbe sig en

il*
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forholdsvis støire Snin al" l'dlaiulets (ieiiværdier — \'\irderingen selv-

følgelig foretagen fra Landets eget Standpunkt, dets egne Fornødenheder

og Markedsforhold. Dette er imidlertid Kærnen af Handeishlaaneens

Teori. Endog naar den højere Værdi af de fra Udlandet tilhyttede Varer

kun skyldes en usa^dvaidig Mangel eller et mislykket Udfald af Produk-

tionen i Indlandet (som f Eks. ved en daarlig Host), saa hliver dog selv

under saadanne Omstændigheder en gunstig Handelsbalance en relativ

Fordel for Landet. Det sannne er Tilfældet, naar usa'dvanlige Begiven-

heder, f Eks. en Krisis, har trykket Priserne [jaa de indenlandske Varer

ned under det normale Niveau. I begge Tilfa>lde tilbytter Indlandet sig

efter sin egen \'ærdiniaalestok en større Værdimængde mod en mindre,

og Handelsbalancens Aktivsaldo danner en virkelig Tilva'kst til den

nationale Rigdom.

Ligeledes har de merkantilistiske Handelspolitikere utvivlsomt haft

Ret i, at en Udstrømning af a-delt Metal efter Omstændighederne kan

ske paa Bekostning af den nationale Kapital og altsaa være et ugun-

stigt Tegn. En saadan Metaleksport kan nemlig være Tegnet i)aa et

Misforhold mellem Nationens økonomiske Ydeevne og dets Forbrug af

udenlandske Luksusartikler — et Misforhold, hvis Fortsa-ttelse selv-

følgelig maa forarme Folk og Land.

Den merkantilistiske Fejltro var egentlig kun denne, al en gunstig

Handelsbalances Saldo skulde være den nationale Rigdoms eneste

Kilde, og at det under alle Forhold var det ønskværdigste, al denne

Saldo indbetaltes i Monl eller Møntmetal.

Man forstod endnu ikke ret det ukunomiskc Begrelj Ka/iilat. som
sikkerlig ogsa;i i Nutiden er et ;d' de sværeste at t'astslan og fastholde.

Man opfattede, rent privatokonomisk. Penge som den sikreste og solideste

Form for Kapital, thi saalænge man havde klingende Monl. liavde man jo

ogsaa varig Kobeevnc, Værdier, som ikke forsvandt, men bevarede deres

Købeevne. Derfor gjaldt det om fra Udlandet for sine Varer al tilbytte

sig Penge og ikke andre Varer; thi disses Værdi forgik jo, idel de for-

brugles. Man oversaa altsaa. eller indsaa ikke allerede, al selv P^orbrugs-

artikler, altsaa de mest forgængelige Værdier, i Kobmandens og Producen-

tens Haand bliver Kaijilal. ved hvis Hjælp nye Værdier tilbyttes eller

frembringes. Del er dog for al skalfe sig Spise og Drikke, Klæder, Varme
og Lys, at et Lands arbejdende Hefolkning giver sig til at producere

O: fremstille nye Værdier, der i Tilfælde af .\rbcjdels Produktivitet langt

overstiger, hvad der under Produktionen er forbrugt og forsvundet til at

"fodre" Arbejdere og Maskiner. Kl Lands Produktivitet stiger ovenikobel

i Forhold til dels Befolknings gode Ernæring. .\l Kapitals Kendemærke
er i det hele taget, at den langsommere eller hurtigere fortæres og for-

svinder, men kun for at genojistaa i Form af en ny og storre V;erdinueng(le.

Kajjilalen er vor Tids sande Fugl Foniks, der opbrænder sig selv l'or at

o|)slaa i en desto herligere Skikkelse. Og jo hyppigere og hurtigere delle



kiin ske. ilosto rigiMV hlivor cl Snnitimd Del er Vanliunu-s produUlivi-

Anvoiulelsi" .i: Aiivomielsc som l\;i|)it;il. der er i-t Lands sande Vc-lstandskildi-.

IVii^e har derinuul kun Helydninf' som Omsætninfiens Ikvrer og

Hel'ordrer samt lil en vis Grad — og indenfor el visl. at Xuti<lens Kredit-

midler stedse mere og mere begrænset Ond'ang som tbrelojjig Optjevarer

al" Opbcvaringsl'orm for Kapitalen. Der har i Nationalokoiiomien vieiel

megen Strid om. hvorvidt Penge var Varer eller ikke. Hvis man ved

»Varer' forstaar. hvad der er Genstand for Omsætning, Ombytning, saa er

Penge just Vare. Varen pur cvccllenrc, den eneste Vare, der altid vedbliver

at være Vare Mknc.kr . Alle andre Varer hore dog en Gang, oftest

temmelig hurtig, op at være Vare, at omsættes, ved nemlig at gaa fra Om-

sætningen over i Forbruget eller Produktionen. Derved o|)fylde de just

deres Bestemmelse, saa vist som de netop kun en kort Tid ere blevne

»Varer . fordi do eftersporges til Forbrug eller produktiv Anvendelse. Men

med Penge er der ingen anden Maal og Mening, end at de skal fungere

som Vare! omsæMtes, iiestandig blive i Omsætningen, tjene denne, mulig-

gore eller lette og fremme den. Alle andre Varer skulle efter deres Natur

en Gang i Havn, for at ende deres Dage der. Penge gor kun Nytte og er

kun til for stedse at llyde fra Sted til Sted. Ganske trætiende har man

derfor ogsaa lignet dem ved Samfundslegemets lilad. som stedse skal være

i livlig C.irkulatiiin.

Det inerkantilistisUe Fejlsyn i)aii Pengenes sande \';esen giver den

haarde Kritik over i-a-ren om Handelsbalaneen en vis licrettigclse.

Det er saaledes ganske visl sandt, at det ikke altid er til (lavn, ja

endog kan være til Skade, om et Land gennem sin Udcnrigsomsætning

- Ordet taget i sin videst mulige Hetydning som indberaltende alle

okonomiske Transaktioner med l'dlandet — faar draget til sig en

overvættes Ma-ngde af (Inld, al den Stund det maaske slet ikke er

Omsa-tningsmidier. men derimod Produklionslbrnodenheder eller For-

hrugsarlikler, den i \irkeliglieden tra'nger til. Del er endvidere sandt,

at et Land, særlig under Nutidens Verdensomsa'lning, i del hele knn

hchover en saa torl)avsende ringe Miengde af Metalmonl og Mønt-

metal, som Merkantilislerne sikkert aldrig nogen Sinde have drømt

om .lordens største Handelsnation, Fngland, har jo saaledes drevet

den Kunst al »konomisere med sit Metaltbrraad til en højsl IbrhløtTende

Fuldkommenhed. Det er ogsaa sandt, at en rigelig Penge/(/slronuiing

gerne skaber Tendenser til en senere Penge(;(/strømning. Del er endelig

sandt, at et Land vedblivende kan iiave stort Indforselsoverskud og

altsaa lilstiiu-lmlcnile stedse have et Overskiul at betale l'dlandet, uden

at del derfor forarmes — naar Englands Vareomsætning.s-Budget stedse

viser l'nderskud, saa vide vi alle, al det kun er, fordi Landets uhyre

Tilgodehavender N'erden over i)aa (irund af Kapitalanbringelse, Fragt

og Arbejdsfortjeneste for en saa stoi- Del maa betales Fngland al Fd-

landet med Tilførsler af Varer, al følgelig den samlede Imporl

ingen Maade behøver al modsvares af en lige saa stor t'a/ceksport

)aa
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Mon del or ikke mindre sdndt. al hvad el Land kuber i l'dlandel.

inaa del. lige saa vel som en Privahnand, naar lian Uoher hos anthe.

lietale. Og Tor at kunne pr;estero denne Belaling niaa det enten td

sin Raadighed liave Penge eller Varer eller Værdipapirer eller For-

dringer paa l'dlandet, der kan bruges som Likvidation mod dettes

Fordringer. Og for saa vidt og i samme Ondang som et Land tra-ngor

til udenlandsko Till'ørsler, maa det altsaa i et tilsvarende Ondang
enten ha\e tilstrækkelige Beholdninger af Betalings- eller Likvidations-

v;ordier at tage af, hvad der kun er Undtagelsen, eller ogsaa — og

det er Hovedfordringen maa det kunne |)roducore slige Varer eller

kunne yde saadanne Tjenester eller Arbejdsydolser, som Udlandet har

Brug Ibr. Fr et Samfund ikke i Stand hertil, saaledes at dets Handels-

])alanoe .1: Balanoon mellem Landils sandede Sum af til Betaling for-

faldne 'Pilgodehavondor og (koldsposter i Forhold til Udlandet i>ed-

ixireinlc er ugunstig, saa er dette et Tegn paa svigtende Produktivitet

og l)ristende økonomisk Formaaen hos Befolkningen, altsaa i \'irkelig-

hoden et hojst beta'nkoligt Tegn. Ft Land med en stadig ugunstig

Handolsbalanee maa forst ly til sin Higdomsreserve, derna^st til at gøre

Gæld i Udlandol. h\ad dor paa (irund af den tlorvt'd skabte Rente-

J)yrde sidenhen kun yderligere vil forva-rre Handelsbalancen, og til

Slutning vil dot geraado i en økonomisk Afhængighed af frenunede,

økonomisk mægtigere Stater, som i La'ugden ogsaa vil undergrave

Landets politiske Selvshondighed.

Merkantilisferne var kun jiraktiske Xalionaløkonomor. som brugte

deres Ojne godt i det daglige Fonotningsliv og derefter drog deres

Slutninger. Do var ikke som dot 18. Aarhundredes Fysiokrater, t)g

siden efter dom Aoam S.mith, stive Teoretikere, abstrakte Tænkere, den

stille Stues Mænd, som kunde bygge 0]i store Systemer, en hel viden-

skabelig Lærohygning. Intel Steds Ira'lfor man noget Saadant for hos

don l'ysiokratisko Skolos Stiflor. Qiksnav. Morkanlilistorno var dot

praktisko Lixs Mænd, som hver paa sit Onnaade undersøgte og tog

Lære af. Inorledos dor i dette eller hiid Tilfadde tjentes Penge og

samledes økonomisk Rigdom. Og ud ha del Fnkeito sluttede de sig

saa flom til almene .Syrtspunkler, saaledes som Forretningsmanden

gør det den Dag i Dag, naar han, udelukkende honxisl til sit Instiidvl.

sin fhdr og sin sunde Sans, maa kogge (Irundon lil slorre Spekula-

tioner \ed Bodonnnelsen af delle olier hint okonomiske Samfunds-

fænomen. Kn slig induktiv Slutningsinaade kra'ver selvfølgelig en streng

efterfølgende Prøvelse og Kontrol for at blive videnskabelig: mon selv

den teoretiske Forskning var ikke don (lang kommen saa vidt som lil

at va-ri' klar herover olier kunne anstille en slig N'oriiikation . For
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dl' nuTk;mlilistiski- SlalsmaMid vWvi l-'oiTnttoir var di-r iK'siidiMi (-n

Krkt'ndelsi-, soni gaiiskr liavik- overvii'ldel Hi-vidslliedcn lu'inlif;

KrkendflsiMi af, at det oidii-lte, som eii Stat iastsluttede Sand'iiiid var

en okoiioiiiisk Enlu'd, i't okoiiomisk Individ, om man vil. Det \ni ud

Ira donnc l'otudsji'liiini;. at de kom til Indsli^t om, hxorli'dc-s (k-t nctoi)

oi^saa al' politisk Hensyn ot; llensij^l .gjaldt om at styrke et saadant

Sanit'unds okonomiske (iiiindlag, fordi et Sand'unds økonomiske (Iriind-

lag ogsaa var Statens politiske Grundlag. Denne Erkendelse bragte

hine Mænd til i Kngland og Frankrig at udvikle Folkets økonondske

Kraft, bl. a. ved at skabe og opdrage en levedygtig Industri, i Fngland

tillige \'er(lens Ibrste og største Handelsmarine.

Overalt hvor denne merkantilistiske Hovedforudsætning om Land

og Stat som økonomisk Knlied i Lighed med Enkeltmand var norni-

gv'hlig og slog til, har Livets (lang. Udviklingen og dens Hesultater,

givet Merkantilisterne Ret. Indenfor denne faste, snævre Hegnensnings

Rækkevidde have de som Hegel sluttet rigtigt. De havde derl'or ogsaa

for saa vidt ganske Ret i deres L;ere om Hdndelshalancen, som et

Sand'und i LaMigden ubestridelig maa være i Stand til at anvende sit

.Xrbejde og sin Kapital saa økonomisk indbringende, saa prodiikti\t,

at det foruden at tilvejebringe, hvad det selv forbruger af egne Pro-

dukter, samtidig kan skabe (lenværdier for sit Behov fra L'dlandet.

Et Land maa med andre Ord \ ed egen Flid og egne Kræfter kunne

skalle, hvad der er nødvendigt for al betale Udlandet, hvad det køber

af dette, eller ogsaa maa det spare dette Indkøb — for Samfundene

g;el(ler det med andre Ord lige saa vel som for Individerne, at deres

Indlægter maa va-re tilstrækkelige til al da-kke deres Udgifter, der-

iblandt ogsaa deres Køb af, hvad de ikke selv i)rodueerer, men dog

holder nødvendigt eller behageligt at auskafTe sig.

Er saaledes en iiguiisti;/ Handelsbalanee næsten altid af det Onde

og i all Fald et Varselstegn, som det er klogt i Tide at give Agt paa,

saa har det paa den anden Side utvivlsomt va-ret til stor Gavn for et

Land som f. Eks. Nord-Amerika i vor Tid. at det Aaringer igennem

har haft en unnslig Balance. Og naar de forenede Stater« Gang paa

(iang har benyttet denne Omstændighed til at drage Guld til sig fra

Evropa, altsaa ladet sig sit store Udførselsoverskud betale i Guld, saa

har denne, om " man vil, merkantilistiske Fremgangsmaade ganske

va-senllig bidraget Hl al i)ringe Nordamerikas Finanser og Møntvæsen

paa Fode. Det er vel va-id at la-gge Mæ-rke hertil.

Og herved føres vi da naturlig til ogsaa i en anden Henseende

end den hidtil omtalte at lorstaa og vurdere Handelsbalancens Betyd-

ning, nemlig for el Lands Penyevæsen.



Man erindre, at j>aa den i dette \'ærk omhandlede Tid af Dan-

inaiks Higes Historie havde vi Pnjnrspenye. Al Metahnønt var til Tider

helt forsvundet af Omsætningen, og denne besørgedes i det Daglige

som Regel udelukkende af Bankens Sedler, der ved Lov havde faaet

(iyldighed som tvungent Hetalingsmiddel. ej alene overfor Staten og

dens Kasser, men ogsaa Mand og Mand imellem i al .Slags Køb og

Salg, (ia'lds Betaling osv.

Medens ninn tidligere ret almindelig har antaget, at Paplrs])engenes

V;erdi saa al sige blev baaren af det ædle Metal, hvorpaa de lod. eller

som de re|5ræsenterede, er det i den nyeste Tid forlængst godtgjort Lexis .

at dette er en Vikifarelse. og at Papirsjjenge i Kraft af at være lovligt

Betalingsmiddel særdeles vel formaa at hævde sig deres egen selvstændinc

Værdi. Den østerrigske Papirgylilen . som egentlig hvilede paa en Sølv-

montfod, stod saaledes eksempelvis for nogle Aar siden, nemlig Maj 1892,

i Vekselkursen paa 170 Pf Samtidig var imidlertid Solvprisen i London
knap 40 d.. hvorefter den tilsvarende Solvgylden altsaa kun skulde have

va-ret ca. 130 Pf værd. Ikke desto mindre stod ogsaa selve den oster-

rigske Solvgylden. altsaa den i Solv udmontede Gylden, i Værdi lig med
en Pa|iirg\lden. altsaa 40 Pf højere end efter sit Metalindliold. I dette

Tilfælde var det saaledes endog Pajjirspengeues Værdi, som bar Sølpengenes

oppe, hvad der var muliggjort ved den Omstændighed, at Regeringen i

1879 havde ophævet Privates Ret til Solvudmontning.

Xaar et Liuid forst er kommet saa vidt, al al dets Mont er Papir, at

det almindelige, lovlig anerkendte Betalingsmiddel i al Omsætning er Papir

og intet andel end Papir, skal det saaledes nok vi.se sig. at Penge nu en

Gang er Penge, og at Pengenes Værdi ikke beror paa deres Stofs Værdi,

men først og fremmest paa deres Egenskab af kurant, almengyldigt Omswl-
iiings- og Betalingsmiddel Da Prisforholdene i et Land til enhver given

Tid danner et sammenha>ngende, i sig selv afsluttet Hele, hvor enhver

Forskydning af de enkelte Priser ved Pengenes Værdiforringelse altid \il

støde ])aa Modstand, saa virker ovenikobet alle Onistændigheiler sammen
til at heimre, uforandret opretholde Papirspengenes Va'rdi Kobeevne o\er-

for Varerne. Derved bliver de ogsaa tjenlige til Værdiniaalestok og opf\'lder

saaledes fuldstændig Pengenes samfundsmæssige Funktion. Enhver, som
nuidtager dem i Betaling, véd, at han kan anvende dem i et bestemt For-

hold til .\fgorelse af Gæld eller Kol) af Varer, og dette Forhold er altsaa

Pengenes Værdi.

Forst overfor Udlmidet melder Vanskelighederne sig. El Land. der

selv kunde ])roducere hele sit Behov, kunde leve lige lykkeligt, om det

havde Penge af Pajjir eller af Guld og Solv. Men Udlandet lader sig ikke

betale med Pajjir. Pajjir. som kun har Kobeevne Værdi i Papirspengenes

eget Land — naar Hamborg tog danske Papirs|)cnge, var det kun en Slags

Kreditydelse, en Overlagelse af en til enhver Tid forfalden Fordring. .\lts;ia

L'dlandel maa betales med Varer eller Tjenestei-. Følgelig nuui der prodn-

ceres Udførselsvarer eller ydes Fremmede Tjenester, hvis samlede Værdi

maa være mindst lige saa stor .som Værdien af, hvad der af Varer ind-

føres indkøbes! fra Udlandet; thi den Udvej, som andre Nationer har: at

udligne en Saldo i deres Disfavør med ædelt .Metal, er jo i dette Tilfælde

l);ui Forliaand udelukket. Der maa altsaa til Betaling af Udlandet skalfes
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lilstrækki'lij; nuiiiLji' Veksler i Sledel loi- Ciiild eller den (i;inj; i Daii-

nuirk : Solv .

Mon hermed er da ogsaa Ibr el saadani l'a|>irs])eiigeiies Land den

siiTJifi vi}j[ti,i<e Helydninfi af en ciiuixtiii IlandelslHildiicc klar og given.

l.ad os et Øjeblik betragte det simpleste og hyppigste Tilfælde: at el

saadant Land betaler sit Vareindkob fra Udlandet ved en i Værdi til-

svarende Udførsel af sine egne Produkter. Blive disse Produkter kun for-

holdsvis svagt efterspurgte i Udlandet, maa det paagældende Land soge at

tiltvinge sig den lornodne .\fs;etning for sine Varer ved at nedsætte de i

Udlandets Valuta udtrykte Priser for disse. Dette kan igen kun ske ved

en Nedgang i Papirspengenes Værdi i Forhold til den udenlandske Valuta.

Vi kunne saaledes antage, at Danmark i forrige .Varhundrede til Betaling

af sin daværende Vareindforsel i et vist Tidsrum skulde bruge Veksler paa
Udlandet til et sandet Va^rdibeløb af 1 Mill. Hamborger Species, efter den
oprindelige Xominalkurs 100 : 122^2 svarende til 1,225.000 Rdl. Courant
i dansk Mont. og at der for at skalle disse Veksler til Veje maatte udføres

til fremmede Lande en sandet Produktmængde af 100 Mill. Varc-Knheder
(V. E. til en Pris af 100 Hamb. .Speeier ,122,5 Rdl. C. pr. 10.000 V. E.

Aftog nu Udlandet til denne Pris kun saa mange Varer, at deres sandede
.Salgsbeløb ikke udojorde en Vekselnncngde til Va'rdi 1,225.000 Udi. ("..,

men kun 1 Mill. altsaa svarende til 816,000 H. Sp. og Sl^/s Mill. V. E. ,

saa maatte Udførslen forstærkes derved, at Prisen nedsattes lued f. Eks.

1(5 pCL, altsaa fra 100 Sp. til 84. lM)r nu at .skalle Veksler Ml det sam-
lede Va-rdibelob, som manglede i den ovenna'vnte Million Hamb. Specier,

altsaa for at skafle Veksler til en Sum af ialt 184,000 H. S|)ee. oprindelig

svarende til ca. 225,000 Bdl. C. . maatte der i Stedet for de i Vareudførslen

resterende 18^5 Mill. V. E. 100 Mill. V. E. -^ 81^/.', Mill. V. E. nu udføres

22 Mill. V. E. ; thi kun derved vilde ved den lavere Pris af 84 den nød-

vendige, endnu manglende Vekselsum af 184.000 H. Sp. kunne tilvejebringes.

Men skulde Eksportørerne i Danmark indkøbe 22 Mill. V. E. i Stedet for

18^/5 Mill. V E. til de her gængse Priser — man bedes fastholde, at (\i'v

til en Begyndelse ikke var nogen (Irund til, at de danske Penge skulde

lide nogen Værdiforandring i selve Landet — altsaa ialt udgive 270.000

Rdl. C. i Stedet for 225.000 eller 20 pCt. mere. saa maatte de til Gengæld
kunne sælge deres Veksler paa de resterende 184,000 H. Sp. til en 20 pUt.

højere Kurs for at have den samme Fortjeneste paa Udførselsforretningen

som tidligere — hvilket altsaa med andre Ord vil sige. at Kursen for

Veksler paa Udlandet, betalbare i Hamborg, maatte gaa forværres fra

I22V2 Parikurs til 147. Forst herved var Handelsbalancen tilvejebragt.

Og dette var igen enstydigt med, at Danmark maatte præstere en større

Sum af Arbejde for at kunne gøre det samme Vareindkob i Udlandet som
tidligere.

Dog ikke nok hermed. Medens Papirspengenes Værdi i deres eget

Land har en Tendens til at bevare deres Værdi (Købeevne) overfor Ind-

landets Varer, saa længe intet Ydre stoder til, saa giver den ugunstige

Vekselkurs straks .\nledning til farlige Sammenligninger mellem Udlandets og
egne Pengeforhold, og Tilliden til Landets Pengevæsen begynder al sva'kkes.

Udenrigshandelen faar paa Urund af de vaklende Kurser for en Del

Karakteren af Lykkespil, Virkningerne heraf breder sig til Landets øvrige

økonomiske Forhold, al Formueanbringelse ])aa længere Tid kommer til

at lide af Usikkerhed — og begynder først Papirs])engenes Værdi i selve

Landet at synke, kommer der Forstyrrelser i hele Forretningslivet, de
Fr;i di-n d:inskr H;iiidels limr>ire 1*'
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hojere Varepriser gør Vekselkursen endnu slettere, da ellers den nodven-

dige Merudforsel ikke kan finde Sted med normal Fortjeneste — og saa-

ledes arl)ejder Systemet som en Skrue uden Ende.

Men helt anderledes bliver Billedet, naar et Land med Papirspenge,

som Danmark den Gang. i tilstrækkeligt Omfang producerer saadanne Varer,

som til Stadighed ere stærkt belærte i Udlandet og dér altsaa kunne finde

god og lønnende .\fsætning. I saa F'ald bliver der Veksler nok til at

betale Landets Indkøb udefra, den gunstige Vekselkurs afstiver Papirs-

pengenes Værdi, og i Tilfælde af en vedvarende gunstig Handelsbalance

kan det paa (jrund af Vekselkursens stærke Stigning endelig blive fordel-

agtigt atter at lade det oprindelige Montmetal indfore og præge til Lan-

dets Mønt. Det var noget lignende, som just skete her i 176.T.

Det er aal)enbart, at Schiminelinann paa sin Vis har haft en Slags For-

staaelse af, hvor afgørende vigtigt det saaledes under Danmarks daværende

Forhold var for Landet og dets Pengevæsen, at der saa \ndt muligt

stadigt sørgedes for en gunstig Handelsbalance. Om og i hvilken Grad

Merkantilismens Kulsviertro paa en saadan i dette Tilfælde heldigt har

hjulpet til. at lian just altid gjorde det Rette, faar saa staa hen. Som
alt ovenfor j)aavist, var det ved Optagelsen af store Laan i Udlandet

lykkedes ham i 1765 at paavirke Handelsljalancen foreløbig i saa

gunstig Retning, at Sedlerne atter gik i Pari. Men paa den

anden Side var ogsaa derved den udenlandske Gældsbyrde bleven

forøget, de optagne Laan skulde forrentes og tilbagebetales, og dette

maatte atter vanskeliggøre Bevarelsen af den gunstige Handelsbalance.

Det gjaldt derfor om paa anden og nark) Vis at sætte Ilandet i Stand

til at skaffe sig de nødvendige \'ekselkrav paa Udlandet. Dette saa i

alle Fald Schimmelmann klart, og herefter handlede han. Fra Finans-

mand blev han Handelspolitiker.

Det er ikke muligt aktmæssig at paavise eller godtgøre, i hvor høj

Grad Schinunelmanns Handlen og Virken i hine .\aringei- har været

præget af Maalbevitlsthed. Men hvis det er sandt (og det er visselig

sandt), at man kan bedømme en klog Mands Motiver ud fra hans

Gerning, at man fra den lykkelige Haands Held kan slutte sig til

H(jvedets tydelige Hensigt, fra Udførelsens Sikkerhed til Planla»gningeus

Maalklarhed saa kan man ikke med Føje antage, at Schimmelmann

har delt sin Samtids almindelige Syn paa Pengevæsenet, ej heller, at hans

Opfattelse af Handelsbalancens Betydning udelukkeiule bundede i en

(for Tilfældet da grumme heldigl merkantilistisk \'ikll'arelse«. Vel

sandt — skønt han har efterladt sig meget Skrevent, findes deri ingen

teoretiske Betragtninger, som den ivrige Forsker af Fortids tidligfødle,

forudgribende Sandhedserkendelse med Henrykkelse kunde begge frem

for os som et Bevis paa, al alle Tanker er ta-nkt en Gang for. Men

lad saa væ-re, at Schimmelmann ikke har kunnet gøre teoretisk Rede
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har erslaltel liam i-n senere Tids sivai|)siiidif^e Analyse al' Peiii^eva-se-

nets Klemenler saa niej^et er i liverl Kald vist, at den Sihkcrhc<l,

hvormed lian til enhver Tid handlede, f^or del uverniaade lide! tn.lit;!,

al han skulde have vali<l sine X'eje i lilinde eller med \'rani^meniui;ers

Skyklapper l'or Ojnene.

Saa læni;e der kun havde v;eiel Tale om ( )plaij,elsen al' l'eni^eiaan,

Kiirsopcralioner, Vekselarl)itrage oi^ Horsmanovrer, knude vel en tro-

skyldig Teoretiker endda overtale sig selv li! al tro, al vi her hlol

stod overfor en Slags rutinenia>ssig Forfarenhed |)aa kort Sigt

Ilden Xationalokouomeus dyhere Indsigt eller vidtskuende Omsigt.

Men al Tvivl om Sehimmelmamis overlegne okonomiske Syn iiiaa i

hvert Fald forstumme, naar man i Tiden efter 1765 luiger den Aar-

vaagenhed og Omhu, hvormed han efterhaanden faar draget alle de

med Sikringen af Landets Pengevæsen sammenhængende l'oihold ind

under sin I'aavirkiiing og Afgørelse.

Først og fremmest var det den udenlandske Statsgæld, han havde

tlraget helt ind under sin Indtlydelsessfære. Siden — 1773 - er det

med Bankens Virksomhed .1: Diskonteringen af de Heste Kohmands-

veksler paa Udlandet, at han faar et vaagent Oje. Og endelig giver

Oprettelsen af det saakaldte Bankkontor (1774) ham Haand i Hanke

med samtlige Bankens og Statens ndenland.ske Betalinger.

Alt dette kom imidlertid senere og efterhaanden. Men paa det

her omhandlede Tidspunkt sogte han mod det samme Maal paa hel

anden Vis maaske den sindrigste af alle de Maader og Veje, han

overhovedet jirøvede at naa frem ad.

Han vilde nemlig lade Staten ved Hjælp af Lovgivningen rette

sine Beslræhelser direkte paa Erhiwroslwcts Ophlomslriiui for saaledes

ni'iiimest og naturligst at skahe Betingelsen for en vediuirvndc (iniisli;!

Handelsbalance.

Hvorledes la'ukte han sig denne Opgave lostV

Ved kgl. Beser, af 11. Deehr. 17()7 nedsattes der en Koniniission

for at undersøge Uigenies Handelshalaiiee og Landets Finansvæsen.

Det paalagdes de Dejiuterede for Finanseine og l'oi- Commeiee-

Collegiet at indtra'de heri, og Kommissionens Medlemmer hiev lier-

eftcr; (ieheimeraad, (Ireve Ditlkv v. Bi:vi:,\Ti.or, Cieheimeraad Bkhrk-

GAARD, Kammerherre Joachim Otto Schack I-Uatih.ol) samt Sehimmel-

niaiin og Kammerherre, l'rilierre A. V. 15i:hnst()1U i.

1(1*
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Der blev givet denne Kommission en onifatlende Myndiglied til

;il forlange Ojjlysninger af alle CoUegier og Embedsmænd og til at

undersøge og gøre Forslag om alle Slags økonomiske og finansielle

Forhold.

Først og IVenimest forsøgte man at skaffe statistisk Materiale til

en omfattende og udtømmende Fremstilling af eller Redegørelse for

Rigernes ^'areomsætning, saavel indbyrdes som med Udlandet, for

derved at kunne skaffe sig et positivt og paalideligt Grundlag for

Bedømmelsen af Landets Handelsbalance i Ordets snæ\Tere Forstand.

Det var allerede for sin Tid et stort Fremskridt, at nuin besluttede sig

til dette Skridt — hidtil havde man næsten stedse ladet sig nøje med
ubestemte Kalkuler, overfladiske Gennemsnitsberegninger og ret vilkaar-

lige Skøn. Det ses dog ikke, at dette Forsøg har baaret Frugt, og

iøvrigt var man betegnende nok i selve Kommissionen straks paa det

Rene med, at Opgaven for saa vidt var umulig at løse, som Indførslen

og det indbyrdes Handelssamkvem mellem Kongens Riger og Stater

for et saa overvejende Omfang foregik |)aa Smuglervis, at de officielle

Tal, der kunde skaffes tilveje fra Toldvæsenet, maatte va^re ret mis-

visende, i hvert Fald kun Mininnimstal.

Som kun altfor ofte herhjemme i forrige Aarhundredes sidste

Halvdel blev man desuden straks nødsaget til at sørge for Dagen og

^'ejen. Som allerede ovenfor skildret, havde man i 1767 befundet sig

i en trykkende Finansnød, og der maatte i Begv'ndelsen af 1768 straks

arbejdes paa at skalle Staten ny Indta^gtskilder for at klare Betalin-

gerne paa den udenlandske Statsga'ld. Til Trods for, at man begj'ndte

med de redeligste Hensigter om at foretage en gennemgribende Reform

i hele Finansvæsenet og ophjælpe Landets Erhvervsliv, særlig dets

Handel paa Udlandet, saa blev derfor Tiden i altfor høj Grad beslag-

lagt af Overvejelser om. hvorledes de største Huller hastigst kunde

blive stoppede og den værste Trang heldigst og snarest afhjulpen.

Inden Kongen i Maj 1768 begav sig paa sin alt omtalte store

Udenlandsfa^rd, havde Kommissionen faaet færdig til hans Underskrift

Forordningerne af 14. Maj 1768, hvorved der paalagdes følgende ny

Skatter: den saakaldte A'/)a/-/-Profc/7/-Skat (der i Aarene 1768—71 ind-

bragte 217,720 Rdl.). Em/)«7sskatten (loO.OOO Rdl. aarlig) og den saa-

kaldte Sdlt-Personal-Skai, som var en Slags Ko]iskat, der traadte i

Stedet for Tolden paa og Konsumtionsafgiften af Salt.

Den første af disse Skatter, der udtrykkelig angaves al skulle tjene

til Statsga'ldens Forrentning og Foiiuindskelse, opkra'vcdes med '/* P^-t-

af det kontribuerende Hartkorns Værdi deime sat til 80 Rdl. pr.

Td. Ager- og Engs-Hartkorn, 150 Rdl. for IW. S]<()v-, MøUeskyld samt
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P:ml i faste Kjendomme udhuuile Kapitaler, der ()|)i)el)arfs eller l)e-

signalioner fra Rettens Retjentc over alle tingla-ste Pantebreve, paalagdes

en hertil svarende Afgitt af ligeledes '/4 pCi.. og dette Skattehelob til-

lodes det Hartkornsejeren at afkorte i Renterne af den i deres I'^jen-

doninie indeslaaende I^anlega-ld ved disses Hetaling til Ki-editor. Denne

hojst rationelle l-"renigangsniaade, hvorved man kom ud over den I-'oi-

fordeling af de sta-rkt gieldbetyngede Kjendomme, som en ensartet

Hartkornskat ellers medfører, vidner i Korbigaaende bemærket højlig

til (innst for Kommissionsmedlemmernes nationaløkonomiske Sans. ~

Den anden Skat. Hkstrapaabnd af luubedsindkomster og andre Renaad-

ninger, svaredes af alle gejstlige, eivile og militære Embeds- og Restillings-

niænd samt alle, der oppebar Gage eller I^ension af Kongen eller af

olVentligc Stiftelser og Indretninger, og udgjorde fra 2 til 10 p(",t. af

saadan Indkomst, saa at der f. Kks. af en Endjedsindtægl i)aa 150 Rdl.

betaltes 2 pCt., af 350 Rdl. (i pCt., af 500 Rdl. og derover 10 pCt.

Skatten blev afkortet ved Lønningernes Udbetaling, og Opkra'vningen

var saaledes nem og billig. — Den sidstn;evnte Skat, Sallskaften,

opkrævedes af enhver Person over 12 Aar — Underofficerer og Menige

samt deres Hustruer og Rorn dog undtagne med 2 (i hvert Kvartal.

Samtidig nedsattes Tolden, der pr. Læst (18 Tdr.) spansk Salt udgjorde

21 Rdl. og pr. Læst (12 Tdr.) Liineborger-Salt 28 Rdl. 12 (? til 2 li pr. Td.

for alt Salt uden Forskel, som indførtes med danske Skibe. Denne

sidste Afgift angives udtrykkelig i Rcretningen om Kommissionens For-

handlinger kun at have til Formaal: at konstatere Indførslens Størrelse,

saa at man altsaa. interessant nok. hei- tr;e(Ter en saakaldet statistisk

Toldsats. Forøvrigt var selve Saltskatten, der Ibrekom den unge (Irev

Rernstorif sa-rlig sindrig, i Modsætning til Kvart-Proeent Skatten en

taabelig. doktrinær og upraktisk Foranstaltning, der da ogsaa blev

ophævet af Struensee ved Fdg. af 8. Oktober 1770. Men man vilde den

(iang for enhver Pris have Indtægtskilder, og den høje .Saltlold ind-

bragte ialt kun 20,000 Rdl. aarlig.

Ogsaa Toldvæsenet og de hertil knyttede Forhold blev gjort til

(ienstand for indgaaende Drøftelse i Kommissionen. Da alle Kommis-

sionens Medlemmer, netop med Undtagelse af Schimmelmann, var

sa-rlig optagne lif den finansielle Del af deres Hverv og som Følge

deraf fornemmelig havde Statskassens Interesse for Øje, fandt de det

i høj (irad beta-nkeligl, at der ved den Kjøbenhavns Handlende til-

staaede Oplagsfrihed paa Vin, Druebrændevin og N'ineddike var givet

piivate Købmænd Kredit for over 200,000 Rdl. kgl. Afgifter. Herfor

ha\(le man ingen Sikkeriied. I Tillieldc af Fallit tabte Toldkassen sit
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Tilgodehavende helt. og i en Rivkke andre Tilfælde —^ paastodes det i

Kommissionen - l)lev man ligefrem snydt, fordi Toldva-senel ved

hvert Kvartalseftersyn forefandt den samme Beholdning, der stadig

hlev spædt op. I en udførlig Betænkning indstillede derfor drev Bern-

storrt" paa Kommissionens Vegne, at denne Ret hoiifaldt efter 16 Kvar-

talers Forløb, og Resolution herjiaa faldt den 22. April 1768.

Saa galt kom det nu ikke til at gaa, men disse Overvejelser gav

i det hele Stødet til den i Løbet af .\aret foretagne Revision af Told-

loven, der tik endeligt l'dtryk i ToUlforordninc/en af 26. Xovendier 17(38.

Herved indskrjenkedes Oplagsfriheden paa de fleste Punkter, ligesom

del hele Toldsysteni ensidigt skærpedes i overdreven merkantilistisk

Retning.

Delte sneNre og sk;eve Syn paa. hvad der bedst baadede Land og

Stat. delte imidlertid Sehimmelmami ikke. Af de sparsomme Med-

delelser, der foreligge om Kommissionens Forhandlinger, og af dennes

forskellige Skrivelser fremgaar det tilstra'kkeligt tydeligt, at det saa

langt fra var Kommissionens finansielle Hverv, som ensidigt eller sær-

ligt interesserede ham . at lian tværtimod nok saa meget fra først til

sidst lagde V;vgten jiaa Kommissionens andel Hovederhverv — det.

som gav den det ])opuhere Navn : Balanceknnimissinnen — nemlig ved

positive Regeringsforanstaltninger at bidrage til Freniskall'elsen af en

(/iinstif) Handelsbalance.

1 Kommissionens første Møde tager lian straks Ordet for at

udvikle Vigtigheden af at ophja-lpe Kjabenhai'ns Handel. Kjøbenhavn.

siger han. er den største Forbruger af fremmede \'arer. og det er dens

Handel, der er l)esteninieude for Danmaiks l'denrigshandel, og just

derfor maa ()i)ma'rksondieden rettes j)aa at udfinde tjenlige Foranstalt-

ninger til at lette og fremme Stadens Skibsfart og Haudelsvirksondied.

Den følgende Tid skulde vise, i hvilken Retning hans Tanker gik.

En Slags .\ntydning deraf f'aar man allerede i Kommissionens

iKeste Møde (26. December 17671, hvori han paapeger det Spild af Tid

og Penge, som der foraarsages de Handlende ved Opkrævningen af

trende Afgifter i Havnen — nendig Told. Konsumtion og Accise — og

foreslaar. at de skulle sandes under Ft imod en aarlig Erstatning af

Statskassen til Kjøbenhavns Konnnune. der oppebar .\eeisen. Han vil

med andre Ord have det indrettet nemt og billigt for Kolimændene —
han \il lette dem de ydre Vilkaar for deres Virksomlied. \cl vidende,

at naar Merkur |)aa én (iang er Handelens og Tyvenes (lud, er del.

fordi Lejlighed ikke blot kan gøre Tyve. men ogsaa skabe Forretning.

For en gammel Købmand som Scliimmelmann var det en naturlig

Tanke, al del var Handelen, som skulde skabe Landets okonomiske
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Opkomst - og for Tidens uuTkanlilistiskc Tiinkcgaiii; var del jo, som

vi have sel. lige saa iialmiigl. Samit al sige kunde man iielier ikke

rorl)auses over. Iivis Seiiimmeimann ikke lunde iKvrel stor Tillid til.

al Frelsen skulde komme Ira Lundbruiivl. danske vist har han ogsaa

haft Oje l'or. al der |iaa delle Ouiraade var særdeles meget al gore.

Den 8. Marts 17()8 lod han saaledes Skaltedirektioueu overtage Kon-

gens (lodser i Antvorskov og X'ordinghorg Amter og angav derpaa selv

i det enkelte, hvad der mvi\ del holstenske Landvæsen som Forhillede

skulde udfores paa disse (iodsi'r (laardene skulde saaledes udflyttes

al' l{yerne, F;ellesskahet ophteves. Ahu-kerne indhegnes og at'graves osv.,

hvad der all lor Datiden var helydelige Fremskridt.-) Det lykkedes

ham dog ikke at overvinde Hondehefolkningens Træghed og Sløvhed,

og af denne som al' mangfoldige andre naMiiggende (Irundc maatle

Agerbrugets Forbedring i hvert Fald komme til at staa for ham som

en saare langsom Omvej. Hvad han derimod forstod sig paa og klart

indsaa kunde forholdsvis hurtig lykkes var at skabe Kjøbenhavii en

Transilhfindcl paa Ostersocn

Saafremt del var rigtigt hvad Samtiden var fuldt overtydet om.

og som ogsaa skulde vise sig virkelig al van-e rigtigt — at Kjøbenhaxn

under Datidens Forhold havde alle nelingelseme for at blive en Stabel-

plads for Handelen fra og til Østersoen, saa var Tilvejebringelsen af

saadan en Transithandel et af de allerbekvemmeste og nemmeste

Midler til al skalTe Lan<let en gunstig Halanee. Ved enhver l'dforsel

af Landets egne Produkter beroede den eksporterende Kobmands For-

tjeneste altid for en Del paa. hvor lavt han kunde trykke den hjendige

Indkøbspris ned, og hvad han derved vandt blev el tilsvarende Tab

for Producenten, saa at Landet ved denne Købmandsfortjeneste ikke

blev beriget som Samfund. Men hvad danske Handelsmænd fortjente

ved en egentlig Transilomsa'tning med fremmede \'arer, blev i hoeii

Tilfælde betalt af l'dianiiel det købende eller sælgende Udland eller

begge — og var saaledes for Landet en let vunden og ligefrem Indtægts-

post, .som uden videre kunde opføres paa Nettoudførselsbudgellet som

helt og holdent opvejende en tilsvarende Sum af Indførselsværdier (ganske

ligesom Fragten al danske Skibes Fart mellem fremmede Havne.)

Man kimde endnu have henkt sig, at naar Sehimmelmann over-

hovedel var betænkt paa at udvikle Landets Indtæ-gtskilder. han da

ogsaa havde l':estet sin Opm;erksomiied ]>na [ndiistrien, der ellers var

' HcTom tilfojtr han miil sin karaktcristisUi- Haardliecl og Bestemthed ; xlLsse

Indretnhiger skulle Bonderne anvises til at underkaste sig uden al Modsigelse. De

skulle udfore det dem anviste .Arbejde ved Indhegningen til den fastsatte Tid og med

Tilsidesættelse af alt andet Arbejde, hvis de ikke ville paadragc sig svære Straffe«.
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Merkantilismens Kæledægge, danske vist havde nu Schimmelniann

netop ogsaa i hin Tid Kig paa et større industrielt Foretagende, men
Sandheden byder at tilstaa, at han kun holdt dette for sin egen Mund.

Det var Kronborg Geværfabrik. Denne var 1765 købt af Staten for

120.000 Rdl.. men faa Aar efter bod den tidligere Ejers Søn, Justitsraad

Clir. Fr. Hansen, en klækkelig Sum for den. Ikke desto mindre blev

det værdifulde Etablissement af Krigsdirektoriet — j : Grev St. Germain

og Generallieutenant Gahler — i Juni 1767 overdraget den bekendte

Johan Frederik Classen paa saa fabelagtig gunstige Vilkaar for denne,

at det næsten lignede en Fortering — som det synes, havde den state-

lige Mand fundet Xaade for den bedaarende Grevinde Gåhlers skønne

Øjne. Men omtrent samtidig med Balancekommissionens Nedsættelse

og kun to Maaneder efter Kontraktens endelige Oprettelse blev St. Ger-

main styrtet, og Schimmelniann fik udleveret alle i Krigsdirektoriet

beroende Paj)irer angaaende Kontrakten med Classen. Forhandlingerne

med ham blev samtidig afbrudt, den 18. Marts 1768 blev der endog

nedsat en Kommission til at undersøge hele denne, som det synes,

noget mislige Sag, og heraf blev Schimmelmann Medlem. Classen slap

dog nogenlunde fra Undersøgelsen , da Generaljjrokurøren Henrik

Stampe, oniend kun med slet dulgt Haan, tog det værste Stød af for

ham. Men (ieværfabrikken slap ham lul af Hænderne. Efter Komniis-

sicmens Indstilling blev den sat til olTentlig .\uktion, og Classens

Svoger, den bekendte Købmand Iselin. bød paa den. Men den før

nævnte Justitsraad Hansen fik sidste Hammerslag for 69,000 Hdl. Dog

det var ikke Schinniielmanns Mening. Da Sagen kom til Kongens

-Approbation i London, hvor ogsaa Schinnnelmann var med, fik denne

maget det saa. at han ved en kgl. Kabinetsordre af 19. September fik

overdraget Fabriken for 70.000 Rdl.

Af andre industrielle Etablissemeider havde Schinnnelmann sikret

sig et Sukkerraffinaderi i Kjøbenhavn. fra hvilket der aarlig solgtes

raffineret Sukker og Sirup for ca. 200,000 Rdl. eller ca. 35 pCt. af hele

Hovedstadens samlede Sukkersalg til Ind- og Udland. Da han selv

havde Plantager i Vestindien, passede dette ham saa meget desto bedre.

Men i øvrigt synes det ikke, at han har næret overmaade Tillid eller

Tro til. hvad der ad industriel Vej kunde udrettes for Land og Folk.

Hans Stilling til det saakaldte almindelige Magasin viser det samme.

Blandt Commerce-(2ollegiets Opgaver var ogsaa den: at ophjadpe

indenlandsk Fabrikflid. .\llerede tvende Aar efter dets Dannelse, nemlig

i 1737. havde det oprettet det saakaldte almindelicje Magasin som

Mellemled mellem den hjemlige Tekstilindustri og Forbrugerne: paa

den ene Side skulde det for.svne Fabrikkerne med RaastofTer, paa den
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aiideii Side afkøbe disse deres færdige Varer koiUaiil og sælge dem til

KraMiiineriie. Dette Magasin fik Lokaler paa liørseii og Kommissionærer

rundt om i Ivongens Kiger og Lande. Forretningens Kapital søgtes

forst tilvejebragt paa en højst original Maade, nemlig ved Tvangs-

indskud fra Knhver, som nød over 50 Rdl. i aarlig Lønning eller Pen-

sion, samt fra alle Rangs- og Standspersoner, for hvilke Indskud der

senere skulde ydes \'arer. Siden jtrøvede man alle mulige andre

Midler, deriblandt navnlig et olTentligt 5 pCt.s Laan med kgl. Garanti.

Samtidig fik man Kjobenhavns Knvmmerlaug forpHgtet til paa Ære,

Tro og Love al tage deres \'arer fra Magasinet imod en vis Kredit,

dog at det selvfølgelig skulde være tilladt at udsælge, hvad man alle-

rede havde paa Lager af udenlandske Stoffer. Disse Lagre syntes

imidlertid at være evigvarende, og Magasinet prøvede derfor en Tid at

sælge en détail og allsaa træde i umiddelbar Konkurrence med Kræm-
merne — ret som et moderne .Stormagasin, og selvfølgelig til Kræm-
mernes store Forbitrelse. Men da man sjælden eller aldrig havde

Varer nok, endsige et Stormagasins Udstillings-Lager, blev dette Kon-

kurrence-Forsøg uden Frugt.

Heller ikke andre Forholdsregler hjalp — 1741 blev saaledes

Krænnnerne endog politimæssig tvungne til at ombytte deres Lagre af

udenlandske Varer me<l indenlandske — man kunde umuligt faa Bugt

med Konkurrenterne, fordi Magasinet paa ingen Maade magtede at

tilfredsstille Forbruget. Trods gentagne Forbud, Husundersøgelser,

Ansættelsen af en særlig Visitatør, som skulde inkvirere efter Silke- og

Klædevarer, der ikke var forsynede med Attest om at være forfærdigede

i Indlandet, osv. osv. — smugledes der udenlandske Tekstilvarer ind

i Mængder. I Løbet af Halvtredserne syntes det dog endelig at være

lykkedes Magasinet at knytte en større Kundekreds af Kræmmere og

Skrædere til sig, men nu begyndte Krediten at blive mere og mere

misbrugt, og de udestaaende Fordringer hos Kræmmerne voksede i en

uhyggelig Grad. I Foraaret 1768 kørte man under disse Omstændig-

heder fuldstændig fast. Med et Fond paa 130,000 Hdl. var det umuligt,

hed det, »at bestride de kjøbenhavnske Kræmmeres Diskonto paa

180,000 Rdl., Provinskra'inmernes Kredit paa 80,000 Rdl. og et Forskud

paa ca. 50,000 Rdl. for Varer, der var sendt til Xorge«. Det samlede,

allerede paa dette Tidspunkt lidte Tab kunde anslaas til 167,000 Rdl.,

hvoraf alene 131,500 hos kjøbenhavnske Kræmmere.

Da Schimmelmann efter sin Indtræden i (^ommerce-CoUegiet faar

Haand i Hanke med Magasinet, former det sig .straks saaledes for

hans Forrefningsbevidsthed, at det er en virkelig Købmand — og en

købmandsmæssig Drift af hele Foretagendet — , der skal til. Han faar

Fra den danske Handels Empire 1

1
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Magasinet ophævet og i Stedet for indrettet et købmandsmæssigt drevet

saakaldet General-M(tgasins-Kontor som en Slags Overgångsforni til »in

wenigen Jahren die ganze Einrichtung auf eine private Interessentschaft

zu bringens. Driftskapitalen skulde skaffes til ^'eje ved Udstedelsen af

5000 Aktier å 100 Rdl. ; disse blev dog ikke givne i Handelen, men der

blev i Antwerpen rejst et Laan paa dem. Til Bestyrer valgtes den

allerede tidligere nævnte Fr. de Comnxk, med hvem Schimmelniann

nu fuldstændig havde forsonet sig i Anerkendelsen af hans store

Forretningsdygtighed — han skulde nu »behandle alt paa Købmands-

Fod, saa at ingen Raavarer maatte indkøbes eller sælges til Fabrikan-

terne, ej heller Fabrikata modtages til Salg uden Geninsl for Kontoret«.

— Da Schimmelniann i de første Maaneder af 1768 havde ordnet

alle disse forskellige Forhold, og da desuden Forhandlingerne i Kom-

missionen snarest forte bort fra, hvad for Planer han havde i Sinde

— og da endelig de nærmestliggende finansielle Vanskeligheder af

forskellig Art foreløbig var klarede — kunde han roUg begive sig med
den unge Konge paa dennes store Udenlandsrejse til London og Paris.

Han havde da vundet Raadighed over alt, hvad det lystede ham at

have Raadighed over, fik paa Rejsen Bekræftelse derpaa ved d. 12. Juni

at blive udnævnt til Rigets Skatmester— og blev samtidig tvefold uund-

værlig ved at gøre sig selv til Rejse-Kongens Kassemester.

Da (>hristian VH's Rejse endelig blev afsluttet efter godt og vel

et halvt Aars Forløb, nemlig i Januar 1769, tager Schimmelniann straks

efter i Balancekommissionen fat paa Gennemførelsen af sin store Plan,

som den ovenfor nævnte indskrænkende og indskrænkede Toldforord-

ning, Kongen havde undertegnet i Paris, kun gjorde endnu mere paa-

trængende nødvendig.

Denne Plan var hverken mere eller mindre end at skabe Hoved-

staden en Frihavn.



VII.

TKANSiTOPLAGsv.ESENET — Retten til at have ufortoldede Varer paa

Oplag — er af meget gammel Oprindelse her i Landet. I hvert

Fald omtales det allerede i Slutningen af det 17. Aarhundrede, ikke

som en ny indfort Ordning, men som en Overlevering af et allerede

indarbejdet System.

Det bevidste Formaal hermed har utvivlsomt været at lette og

støtte Mellemhandelen, Genudførslen af fremmede Varer. Efterhaanden

som man indrettede Toldboder, har man sørget for ved eller paa disse

at skalle Pakhusruni for Varer, som angaves til Udførsel; omkring

Aarhundredets Midte har der saaledes sikkert været Toldbod-Pakhuse

omtrent et hah-t Hundrede Steder i Landet. Da det imidlertid fra

først af kun gik langsomt hermed, og selve Toldboderne til en Begyn-

delse vare sniaa og egentlig kun kunde afgive Plads til mindre Styk-

godsvarer, tillod man Transitvarernes Oplæggelse i private Pakhuse,

men dog vel at mærke kun under dobbelt Lukke, saaledes at der for

hvert Lagerrum var to Laase og to Xogler, hvoraf Toldvæsenet beholdt

den ene. Købmanden kunde saaledes kun komme til sine Varer i

Toldvæsenets Overværelse og under dettes Tilsyn: hvad han udtog til

Afsætning eller af nyt Gods fik oplagt, skulde der af Toldvæsenet føres

Hog over. saaledes at enhver 0|)lagshaver fik sin særlige Konto med

Debet og Kredit (noget bestemt Minimum for, hvad der kunde udtages,

var der derimod ikke), jfr. Christian Vs TokhuUe af 1. Maj 1672.

Dette Ol)lag svarede altsaa ganske til, hvad man nu kalder prwal

Trnnsitoplag, medens Oplæggelsen paa selve Toldbod-Pakhusene, der

udelukkende foregik under Toldvæsenets Laas og Lukke, var, hvad vi

nu kalder Ay//. TransUopkuj.

Da denne Oplagsret, som sagt, oprindelig kun var givet for Ud-

førslens (Cienudførslens) Skyld, var man fra først af mindre tilbøjelig

til at modtage Fnrtoldninnsnarcr til Oplæggelse i Toldbod-Pakhusene,

men forlangte principielt, at N'arerne skulde fortoldes straks efter An-

komsten. Da det imidlertid samtidig var bestemt, at Varerne skulde

stemples, og dette i høj Grad vidtløftig- og besværUggjorde Toldbehand-
11*
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lingeii, kom man eflerhaanden ganske naturlig ind paa at maatte

beliolde Varerne paa Toldl)oden i længere Tid. Og da det desuden,

saavel for det kgl. som for det private Transitoplags Vedkommende,

som Regel stedse var tilladt de Handlende heraf at udtage Varer til

Forbrug i Landet imod Toldens Erlæggelse, lod Oplagene sig saaledes

lige saa vel bruge til Fortoldningsvarer som til Transitgods.

Ifølge Christian V's Forordning og Toldrulle af 21. Marts 1691

kunde tiUe Slags grove Varer, der fra fremmede Steder indførtes til

Kjøbenhavn, oplægges afgiftsfrit (tages paa Transitoplag) i trende Aar.

— Ved PI. af 1. Juni 1726 tik desuden Hovedstaden ej alene Oplags-

frihed paa de saakaldte 4 Species (Vin. Druebrændevin. Salt og Tobak),

men ligefrem Eneret paa Handelen med disse Varer, idet de nemlig

kun maatte indføres i Kongeriget Danmark til og over denne Stad.

Som nannt, er dog her endnu stedse kun Tale om Transitoplag.

Men ved Christian VI's Fdg. og PI. af 4. Juli 1726 indførtes for første

Gang i vor Lovgivning den egentlige Kreditoplagsrel. hvilken Ret atter

kun gaves Kjøbenhavn. Det bestemtes nemlig, at den Hovedstadens

Indvaanere bevilgede tre-aarige Oplagsfrihed skulde forandres til el

bestandigt eller stedsevarende Oplag*) for følgende Varer : Vin. Brænde-

vin, Vineddike. Salt. Sejldug, uforarbejdet Jern. Staal og Bhj, fremmed

Rug og Hvede, Staver. Garkobber. Beg. Tjære og Tobaksblade. For

hvad der kunde oplægges af hver enkelt Varesorl, sattes der et vist

særskilt Minimum.

Disse Varer kunde altsaa hjemtages til fri Raadighed mod senere

Afi-egning, efter at Art og Kvantum var optegnet i Toldvæsenets Bøger

(»Tilskrivning«), og fra eget Pakhus atter eksporteres eller overføres

(transporteres) til andre Oplagshavere mod tilsvarende »Fraskrivning«

i det godskrevne Toldbeløl). For hvad der ikke saaledes var fraskrevet

enten som udført eller tiltransporteret andre Oplag, men alligevel mang-

lede i Oplaget ved Toldvæsenets Ijerdingaarlige Eftersyn, skulde Tolden

erlægges.

Forholdet var saaledes i alt væsentligt ganske ordnet som nu;

Købmanden fik Varerne hjem i sit eget Hus og Kredit paa Tolden,

saaledes at han kun kom til at erlægge denne, efter at han havde

solgt Varerne, medens han i Tilfælde af l'dforsel slap fuldstændig fri

for Told. Retten var dog, som alt nævnt, kun givet Kjo])enhavn og

omfattede i Sammenligning med nuomstunder forholdsvis faa Vareklasser.

Dette Kjøbenhavns Kreditoplag opretholdtes uindskra^nkel i de

senere Toldforordninger af 29. Februar 1732 og 17. Maj 1762.

*) .1: lulcn IndskrænUiiiiig i Henseende til liden Ibr \'arernes Henlisj^en paa Oplagene.



En Plakat al' ;50. DereiiihcT ll'M) ophirvciii- diTiniod Kjøbenhavns

ti(llif,'c'ro Eucret paa Indførslen al' de 4 S|)ecies. Til Krstatnin^ lik dog

Hovedstaden ved Forordningen af 1732 ik^n Begunstigelse, at naar de

na'vnte Artikler fra kjohenhavnske Oplag forsendtes landvivils eller

Siiva'rts til Provinserne i Kongeriget Danmark, skulde der kun svares

en Tredjedel af den i Toldrullen anordnede Told og Konsumtion. Det

var saaledes vel tilladt Piovinskohsta-derne at lage Varerne andet Steds

fra, men i saa Fald niaatte den fulde Afgift erkvgges.

Desuden indrommede den nævnte Forordning Kjøbenhavn en

hengere Frist end hidtil for Varernes Toldbehandling, idet Opla-ggelses-

liden for Fortoldningsvarer i Toklpakhusene fastsattes til 1 Maaned.

For Varer, der ved Indførslen straks angaves til Udførsel, blev Reglen,

at de skulde henligge toldfrit i tvende Maancdcr, men hvis de da ikke

igen udskibedes, skulde Tolden beregnes og erlægges. Som »Rekogni-

tion herfor opkrævedes 1 [tCt. af Varernes Værdi; dog bortfaldt denne

Afgift, hvis de igen udfortes med samme Skib, som havde bragt dem
(jfr. Resol. 17. Oktober 1783 og senere Plakat af 20. Novbr. 1780).

Oplagene tillodes alene, saavel i Kjøbenhavn som i andre Stæder

(hvor de vedblivende kun liavde Karakteren af rene Transitoplag),

paa de Varer, som indbragtes med indeuhiiidskf Skibe, og som tilhørte

danske L'ndersaafter. Senere blev det derhos ved (>onnnerciel'orord-

ningen af 4. August 1742 bestemt, at Oplagsvarerne tillige skulde være

indbragt fra første Haand«.

7V)/d/"(/i;/. af 17. Maj 17(52 forlængede for Kjobenhavns Vedkommende

Fristen for Transit- og l'dførselsvarers afgiftsfri For])liven paa Told-

pakhusene fra 2 til 3 Maaneder (de 3 Vintermaaneder uberegnede) og

udvidede Kreditoplagsretten til ogsaa at omfatte dansk-vestindisk Rom.

løvrigt fremgaar det for første (iang udtrykkelig af denne Forordning,

at det ved det Kjobenhavn forundte Kreditoplag ej alene var Hensigten

at lette Udførslen, men ogsaa overhovedet at give >Kredit« paa Tolden.

Ikke desto mindre var i Virkeligheden, omend indirekte, 0[)lagets Be-

tydning for den indenlandske Afsætning betydelig forringet ved tiere

forud for denne Forordning givne Indførselsforbud (jfr. nedenfor).

Den Kjøbenhavn ved Toldrullen af 1732 tilstaaede Xedsa'ttelse i

Afgifterne paa 0|)lagsvarer ved Afsa'tning til Provinserne blev ved Fdg.

af 17H2 noget fcirandret. For \'in og Druebrændevins Vedkommende
nedsattes Afgiften til omtrent en Fjerdedel, men af Drut'bra'udevinen

maatte der overbovedet kun ojjUegges fransk eller rhinsk, og disse

Sorter maatte endda (jfr. l"dg. 1."). Februai- n.'iU) kun indføres og bruges

i Danmark i sy^• Byer (nemlig foruden Kjøbenhavn; Helsingør, Odense,

Aarhus, Ribe. Aalborg og Viborg). For Salt var (iodtgørelsen en
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Tredjedel, men af Salt inaatle der kun oplægges portugisisk, spansk

eller fransk Sall.*) Moderationen indlraadte endelig kun. naar Varerne

udførtes soiuvrts og til Kohstanler med Toldsted.

Da Fdg. af 1762 var en sta^k prohibitiv Toldlov og altsaa paa

mange Maader indskrænkede Handel og Omsætning, saa indskrænkedes

selvfølgelig ogsaa derved Oplagenes Hetydning. For saa vidt Oplags-

varers Indførsel til Forbrug i selve Landet blev forbudt, blev Oplaget

saaledes kun anvendeligt til Brug for (lenudførslen af de paagældende

Artikler. Det er allerede ovenfor na-vnt. at der af Salt kun niaatte

indfores spansk, portugisisk og fransk ); Indførslen af Rug og Hvede

var lielt forbudt (Fdg. af 23. December 1744), Jern i Plader og Stænger

ligeledes (Fdg. af 8. September 1730); Tobak maatte kun indføres eller

falholdes af den ifølge Fdg. af 31. December 1760 autoriserede General-

direktør for Tol)akshandelen, som man paa dette Tidspunkt nogle Aar

forsøgte at monopolisere, og saaledes videre. For alle disse Varers Ved-

kommende var altsaa Kreditoplaget faktisk ophævet, i hvert Fald indadtil.

Den i det foregaaende allerede tvende (jange nævnte Toldforord-

nin;/ af 26. November 1768, som Christian VII undertegnede i Paris,

og hvis Udarbejdelse var blevet foranlediget af den saakaldte Balance-

kommission , indskrænkede endyderligere Kreditoplagsrettcn. Denne

blev nemlig derefter kun bestaaendc for trende Vareklasser : Salt, fransk

og rhinsk Druebrændevin samt Vin (og Vineddike).

Som det vil mindes, var det i Grunden Balancekommissionens,

eller i hvert Fald den unge Grev Bernstorffs Mening, at Kreditoplaget

for Vin helt skulde ophæves. Saa vidt kom lui ikke Toldforordningen

til al gaa, men Oplagstiden (Krediten) indskrænkedes til kun at gælde

1 Aar, og der fordredes en antagelig Sikkerhedsstillelse af Kreditoplags-

haveren for Toldens og Konsumtionens rigtige Betaling til rette Tid .

Til Gengæld indrømmedes — for første Gang i dansk Toldlovgiv-

ning — ilrmi'lHick .) : Told- og Konsumtionsgodtgørelse ved Udførsel

til frenniied eller toldfrit Sted (Kolonierne og Bilandene) af fortoldet

Salt, Vin, Druebrændevin (og Vineddike!. Ogsaa den erlagte Accise,

der, som alt ovenfor antydet, i Kjobenhavn deltes mellem Havnen og

Konnnunen, tilbagebetaltes samtidig.

Den Kjobenhavn med Toldforoidningcrne af 1732 og 1762 tilstaaede

særlige Ret til Godtgørelse \ed Udføisel til Provinssta'derne udvidedes

paany, idet den ved sidstna'vnte Fdg. stillede Betingelse, at Varerne

skulde gaa søværts og til Toldsteder, atter bortfaldt. Den bevilgede

*^ l)i)f! ogsaa I.iinchorgei-Salt. men lu-rfor var di-r iUUc tilstaaet Uplagsfrilictl.

Al aiukii Import ciitl at' dis.se 4 Sorter var lbrl)udt ifol^^c PI. af "J.S. .Aiitj. 1746.
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Modonilion s:ilk's lil omlrcnl llalvdt^ltn al Tdldens og KoiisimilioiuMis

saiiiK'de lieløh imod lidliijiTi' en Fjerdc-dfl, saaledes at Kjohi-nliavn

alter lik siii hoguiistifjcdi" Stilliiiij; paa detli' l'imkt Ibrhedret.

Det tillodes dog udtiykkeligl Kohslii-denio at iiKll)riiigi' diiokle

fra første Haand l)aade Vin og Driiehræiidevin imod Argiftsl)elaling

efler Toldtarilerne — .>: altsaa hele Tolden uden Moderation samt

at brtKje 15r;endevinen uden Hensyn til, om den \ai- bragt direkte fva

første Haand eller fra Kjøbenhavn. Den tidligere Indsknvnkning ifølge

Fdg. af 15. Februar 1759, bvorefter Drnebrændevin ej maatle indfores

og briHjrs uden i Kjobenhavn, Helsingor, Odense, Aarhus, Aalborg,

X'iborg og Ribe, var nu saaledes bortl'alden.

Det stedsevarende Kieditoplag paa 15 al de tlen (iang vigtigste

Varesorter (jfr. ovenfor Side 84), som blev indrømmet Kjøbenhavn ved

Fdg. af 4. Juli 1726, var saaledes efterhaanden ved de senere Bestem-

melser svundet mere og mere ind — af Varesorterne var kun nogle

ganske enkelte Jjlevne tilbage, og selve Retten var bleven saa ind-

skrænket, at den var i Færd med ganske at tabe sin Betydning. Told-

forordningen af 176iS havde i saa Henseende endelig slaaet Hovedet

paa Sømmet.

Det var under disse Forbold, at Sebimmelmann i Begyndelsen af

1769 lagde hele sin Indtlydelse i Vægtskaalen for til Gengæld at skalle

Kjøbenhavn og dens Oroshandlere en Frihavn. 1 Kommissions-Modet

d. 31. Marts Aaret for (1768) havde der allerede været stærkt Tale om

toldfri »Nederlag« ; men den (iang var Tanken døet bort med Schimmel-

manns kort efter indtrufne Rejse, og siden var jo ovenikøbet Told-

forordningen af November 1768 kommen imellem.

Som vi saa, udsprang Kreditopiaget saa at sige af '/VfnKSiVoplaget

naturlig ledel af det praktiske Livs Tankegang gaar Udviklingen

ligesom af sig selv og i lige Linie gennem toldfri Oplæggelse i Toldbod-

pakhuse over privat Transito])lag til Kreditoplaget. Stadig er Hensigten

:

al lette Genudførslen af fremmede Varer — med andre Ord al mnWi-

(jøre en Mellemhandel.

Men da nu Doktrinarismen i)ludselig overklipper denne Udviklings

Traad og for udelukkende at sikre Statskassen dens Told hæmmer og

hindrer den kjøbenhavnske Transithandel, saa vælger Sebimmelmann

en hel ny Udvej ved at søge skabt et afgiftsfrit Entrepol af saadanne

udenlandske Varer, der egne sig for Transithandel.

Saaledes viste det sig den (iang, i 1769, at Kreditoplag og

Frihavn var lo principielt forskellige Maader og Midlei- at støtte
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Transithandel paa, saaledes al den ene Foranstaltning i Grunden lige-

st)ni udelukkede eller overflodigsi;jor(le den anden — toldteknisk høre de

med andre Ord ikke sammen indenfor det samme System, men hver

for sig forudsætter sit særlige Toldsystem.

Dette var dog sikkerlig ikke alene Grunden til, at Schimmelmann

just paa dette Tidspunkt fandt det patitrængende nødvendigt at lade

Staten tr;ede til for at ophja^lpe Kjøbenhavns Handel. Men det havde

fremfor alt været daarlige Aar for Staden, efter at Krigen var forbi.

Kjøbenlxavns Import af fremmede Varer, der endnu 1763 havde en

Værdi af ca. 2^ 2 Mill. Rdl. , var efterhaanden sunken til knapt at

udgøre 1 Mill.. og Værdien af de i Landet forblevne Indførselsvarer,

der i 1763 endnu var l,.s Mill. Rdl., sank i 1769 til 773,000 Rdl.

Stadens Genudførsel af fremmede Varer havde i 1763 været 1,1 7.1.000 Rdl.,

men sannne Aar havde rigtignok ogsaa de kjøbenhavnske Midtlelhavs-

farere hjembragt Varer til en samlet Værdi af 1,166,000 Hdl. 1 de

følgende Aar gik denne Genudførsel ned til en Værdi af ca. 50,000 Rdl.,

og Indførslen fra Middelhavet forsvandt næsten helt (jfr. om Grunden

hertil S. 63).

Den 14. April 1769 tilskrev Balance - Kommissionen Grosserer-

Societetet og udbad sig dets Betænkning om Anlæget af et > Entrepot

eller Oplag paa alle Slags fra Østersøen kommende og derhen gaaende

Varer til videre Udskibning og Forsendelse til fremmede Steder«.

Regeringen havde nemlig, hedder det, »Tilbøjelighed til«, at der hertil

skulde udlægges den fornødne Plads i Nærheden af Toldboden, og

man var villig til at lade bygge Pakhuse og leje dem ud til Stadens

Handlende.

Grossererne greb naturligvis med Glæde den saaledes udstrakte

gavmilde Haand og slog hurtig til. Allerede den 8. Maj indgik deres

udførlige Heta-nkning. Heri udpeges som l)ekvemniest og naturligst

Strækningen fra Toldboden (der laa som nu lige Syd for Toldbod-

bommen) »og til Frederiks-Gadens Udløb fra Pladsen, hvor den konge-

lige Statue equestre staar opsat«. Til nærmere Forstaaelse heraf skal

følgende oplyses: lige siden Frederik IV's Dage havde den uhvTC

Grund mellem nuværende Set. Annæplads og helt ud til Toldbodvejen,

mod Vest og Øst begrænset af Norgesgade (Bredgade) og Ny Toldbod-

gade, henligget dels som Lysthave (der efter det forlængst nedbrændte

Slot Amalienborg bar dette Navn), dels som saakaldet »Mønsterplads«

for Stadens Garnison. Toldbodvejen førte som nu fra Store Kongens-

gade ned imod Toldboden og endte ved de tvende bekendte \'ærtshuse

Brockens-Bod paa venstre Haand og Toldbod Vinhus paa højre. Ny
Toldbodgade var allerede anlagt i Christian V's Tid, i 1714 blev den
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g^jort laTilig, oi; omlrcnl snmiiilit; l)k'\ di' imclliMii (Icniu' og si'lxo

Havnoii liggeiiik- Stra-kniiii^cr lu-iilni;! lil Tommcrpladser for Sladcii.

I 1749 blev iiii i Anledning al' den oldenborgske Kongestaiiinies

;i(K)-Aars Jiibilænni bele Amalienborg Mave og Monsterplads af Frederik V

udlagt som Hyggegriinde lil privat Mebyggelse for saaledes dér at skabe

et nyt og pragtfnlilt Kvarter selv reserverede Kongen sig ndelnkkende

de (iriinde, bvorpaa nu Slottets lire Pavilloner- staa, og den der-

imellem liggende Plads, paa hvilken Asiatisk Compagni blev tvunget til

IVivilligl at oprejse Frederik V en Rytterstatue. En af Følgerne af

dette nye Kvarters Dannelse blev den, al Tømmerpladserne niaatte

flAites, og efter forskellige Overvejelser besluttede man sig til al ben-

lægge dem til Dronningens Engbave (del lunarende Tivoli). Delte var

skel 1755, og derefter laa altsaa disse Strækninger ledige og ube-

n\ilede.

.\f dette Terrain, der altsaa er det samme, hvor lui Toldbod-

pakhusene, Vestindisk Pakhus, (iule og Hlaa Pakhus samt delvis Larsens

Plads ligge, foresloges det ved en Mur at indhegne en Stra>kning paa

700 Alen i La-ngden og 76 Alen i Bredden og paa denne opføre en

Bygning ud til X'andet tæt fra Toldboden af 210 Alens Længde og

'22 Alens Bredde med Kældere under og desuden 4 Loft boj med 5

igennemgaaende Porte ud til Stranden , hvilken Bygning ved Skillerums-

mure tienktes inddelt i 6 forskellige Pakhuse. Ved den Ende af Pladsen,

der kom til al vende imod Tohlboden, og hvor der den Gang laa en

Vandindskæring, der kaldtes ilet rode Hav , tænktes der anbragt en

Port i Muren til Ind- og Udkørslen, saa at altsaa hele Færdslen

skulde ske herigennem. Ved deime Port skulde Toldvæsenet bolde

Vagt, medens derimod paa selve den indhegnede Plads Købmændene

skulde være fri for enhver Art af Toldopsyn eller Toldkontrol.

Pladserne langs Murene ved Toldbodvejen foresloges endvidere

inddelle og ved Opsættelse af Halvlagsskure indrettede til Oplag af

Beg, Tjære og Tømmer, dog saaledes, al der imellem dem og Pak-

husene blev Kørerum og Passage.

Hele Indretningen og Opførelsen af Bygninger »maatte ske paa

Hans Kongelige Majestæts Regning« , hvorefter Pakhusrummene og

Oplagspladserne foresloges udlejede maanedsvis til en Række i Betænk-

ningen speeilieerede Taksler, forskellige efter Varernes Værdi. —
flndelig fremhævedes det med stor SU'rke, at det hele vikle lidet eller

intet nytte, hvis der ikke indenfor Indhegningen tilstodes Oplagsfribed

for alle Slags Varer, endog saadanne, hvis Indførsel til Danmark var

ligefrem forbiult (altsaa saakaldte eontrebande Varer).

Vra den (l:inski- Mandt-ls I-:m|)iri' 12
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Dette er Sagens ol'iicielle Historie. Men af Akter i Børsarkivet

frenigaar det, at der forinden er foregaaet adskilligt af Interesse bag

Kulisserne. Lige i Begyndelsen af 1769 har man (o: Schinimelmann)

ladet Societetets Formand og tvende Ældste — Borre, hans Kom-

pagnon Fenger og Niels Ryberg — underhaanden vide. at saafreint

Societetet fremkom med et Andragende til Kongen om Tilvejebringelsen

af et saadant afgiftsfrit Entrepot, \-ilde en slig Henvendelse kunne forvente

en gunstig Modtagelse. Der blev da af Borre udarbejdet et Koncept

til et saadant Andragende, som i mange Henseender er ret mærkeligt.

Det hedder for det forste heri, at dersom Kongen vilde forunde

de Handlende i Kjøbenhavn et saadant afgiftsfrit Oplag for alle uden-

rigske Varer, saa betvivles det ikke, at Kjøbenhavns Handel ufejll^arlig

derved vil ophjælpes, da »Stadens BeUggenhed viser dens naturUge

Bekvemhed til at bhve en Stabel- og Lager-Stad< . Til Begrundelse

heraf fremføres, at de Kjøbenhavner-Købmænd var i Stand til at faa

Efterretning om hvad i de østersøiske Stæder passerede forinden

Englænderne og Hollænderne, saa at man »ved indfaldende Konjunk-

turer kunde træffe sine Forholdsregler førend disse. Var der i

Kjøbenhavn et bestandigt Forraad af Varer, vilde fremmede Nationer

besvnderlig i For- og Efteraaret lokkes til hellere at tage deres Varer

her og derpaa give en sømmelig Avance end risikere at gaa til Øster-

søen og underkaste sig Faren i dette snæ^Tc Farvand om Foraar og

Efterhøsten«.

For at drive en saadan Handel maatte man imidlertid have store

Pakhuse, som bedst kunde bygges paa det ovenfor betegnede Sted,

naar Havnen f(jran blev saaledes opmudret, at store Skibe kunde lægge

lige til og der losse og lade uden synderlige Omkostninger.

1 Henhold hertil skulde man andrage om, at det maatte tillades

(irosserer-Societetet pna egen Bekostning og /// eget Brug at lade opføre

saadanne Pakhuse, imod at der i disse afgiftsfrit kunde oplagres alle

Sorter fremmede Korn- og Tmnmervarer. Vine og Brændevine, Sult og

Tobak. Hor og Hamp, Blaargarn og Sejldug, Tjære. Beg, Allun og

Potaske. Voks, Talg og Harpiks, beredte og uberedte Huder og Skind,

Glas, Olier, Jern og Staal, Jernplader og Blik. Tin og Bly. Som det

vil ses, er det i Hovedsagen de samme Varer, hvorpaa man i 1726

havde faaet den nu dels helt ophævede, dels væsentlig indskrænkede

Kreditoplagsret.

Skibene tænktes at losse og lade under Toldopsyn, men saa længe

Varerne forblev oplagiede, skulde de ligge toldfrit. Ligeledes skulde

Udførslen til fremmede Steder foregaa afgiftsfrit, hvorimod der ved

Indførsel til Forbrug i Indlandet skulde svares den sædvanlige Told,
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Konsuintion o}^ Accise. Dog skulde der i>;ives Kredit ]);ia disse Atf^ilter,

snaledes at de kun opkr;evedes kvartalsvis ved en i den Hensigt fore-

taget rndersGgclse af Toldvæsenet, som skulde Ibre Hog over, hvad

der indgik til og udgik fra Pakhusene. — Hvad her foresloges var

altsaa, som man \il si', en lihiiulingsform af, Inad man nu kalder

l'^rilager og Krcditoplag.

Dernu'sl onskedes del, al Skibe, som indkom ballastede for al

afhente Oplagsvarer, skulde fritages for ind- og udgaaende Haxiie- og

Lastepenge*), samt al ,Skil)e, som løb ind foi' al komplettere deres

Ladning fra ()[)laget. skulde slippe med al betale halve Lastepengc.

Lndelig onskede man ved Indførsel fra Oplaget af Vin og fransk

Brændevin at faa godtgjort Tolden for den skele La'kage. Kjøben-

havns Vinimportører var nemlig paa dette Tidspunkt opskrænunede

ved el Rygte om, at deres hidtidige Ret hertil skulde blive dem
berøvet. **)

Naar et saadant Ojilag tilstødes Kjøbenhavns (irosserere, følte man
sig forvisset om, at Kjøbenhavn med Tiden vilde blive det, som Na-

turen havde dannet den til.

*) Lastepenge var en Stats- Havneafgift . der opkrævedes af Skibene ved deres

Ind- og l'dklarering i Forhold til deres Drægtiglied med forskellige Satser efter de

forskellige Farter, de gik i. — Ekstralastcpeuge var en Tillægsafgift, .som blev paabudt

ved Fdg. af 21. .August 1747 for at bestride Udgifterne ved Fredens \'edligeholdelse

med Algier og de ovrige Barbaresker. Ved en Fdg. af 1768 indskrænkedes disse til

indenlandske Skibe, som for hinsides Cap Finisterre.

**) Ved Fdg. af 15de Februar 1759 bortfaldt den tidligere Het for Oplagshaverne

af Vine til for hver Okschovcd \'in. de fortoldede, at erholde et lialv .Ankers Godt-

gørelse for Lækage.

I den -Anledning var (irosserer-Societetet under 2H. Februar s. A. indgaaet med
en Memorial til Hentekamret imod denne Foranstaltning, uden at dette dog havde

frugtet. — Oen 19de November gentoges endnu en dang Ausogningen.

Da dette ikke hjalp, henvendte man sig under 15. Februar 17(iO til Conimerce-

Collegict. Man hævdede heri, at Meningen med det for Vin og Spirituosa bevilgede

Oplag dog vel maatte have været at gorc Kjobenhavn til en Stabelplads for Østersøen.

Tidligere havde flere Varer haft Oplagsret. saaledes ogsaa Korn, men Handelen hermed

var med Oplagsrettens Bortfalden aldeles ophort. Der var saaledes intet af Betydenhed

uden Salt. Vin og Brændevin tilbage, og naar nu disse sidste tvende Artikler skulde

belastes med Told og Konsumtion af hvad der lækkede bort. blev Oplaget derpaa

uden Nytte. Thi man var da ikke i .Stand til at handle eller holde Fris med Ham-
borg og Lyba'k i Østersøen, ja ej en Gang med Helsingør, som desuden ved Toldens

Forpagtning var bleven i Stand til at ruinere hele Pnivinshandclen for Kjobenhavn,

saa at af samme lidet eller intet var tilbage.

\'cd Bes. af 17. .luli 17()'i blev herefter den tidligere lialve .Ankers (iodtgorelse

for hvert Oksehoved fransk Br:endevin og Vin jjaa Oplag i Kjobenhavn atter tilstaaet

de Handlende.
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Til dette Adresseudkast er der imidlertid føjet en Beta-nkning over

dets enkelte Poster, der synes at skyldes den ene af Societetets tvende

Ældste. Niels Ryberg. Heri tilraades to særdeles væsentlige Foran-

dringer; den ene gaar ud paa, at Pakhusene burde opføres for kongelig

Regning, saa at Grossererne altsaa ikke skulde tilbyde selv at paatage

sig Anlægsomkostningerne. Den anden Forandring er den, at man burde

indhegne en Plads omkring Pakhuset og kun lade Vareinilførsel til

Staden foregaa igennem en enkelt Port. der førte ud til Toldboden (ved

en Bro over røde Hav<) — til Gengæld skulde saa al Kontrol fra Told-

væsenets Side ved Ladning. Losning og Oplagi'ing paa det indhegnede

Territorium falde fuldstændig bort, saa at de oplagshavende Køb-

mænd paa dette Sted kunde tumle frit med deres Varer uden nogen

Art af Gene, Indskrænkning, Opsyn eller Inkvisition.

Her have vi saaledes Frihavnstanken i dens Renhed: en Havn

med tilhørende Oplagsplads og Pakhusrum, hvor Toldvæsenet intet

havde at gøre , og som altsaa i Henseende til Afgiftsva^senet var et

Stykke Udland, liggende udenfor og uafhængig af Toldterritoriet.

Inden disse Overvejelser var til Knde. fremkom imidlertid Kommis-

sionens ovenfor nævnte Skrivelse af 14. April 1769. 1 den officielle

Erklæring af 5. Maj s. A., som blev Svaret herpaa. er de tvende nys-

nævnte Forandringer blevne gennemførte, saa at Sagen først og frem-

mest fremtræder som et egentligt Frihavnsprojekt, hvorhos man der-

næst har opgivet Tanken om eller Fordringen paa at forbeholde Grosserer-

Societetet Eneret paa at benytte Friliavnen.

Kommissionen lod derefter Soetatcn, som ejede de na-vnte (irunde,

forespørge, om man eventuelt kunde faa dem overladt til et sligt Fri-

havnsanlæg, og da Svaret lød bekræftende, lod man Bygningsinspektor

(-0\R.\Di gaa i Lag med at udarbejde Overslag og Tegninger til Pak-

husenes Opførelse. Hermed synes lian først at være bleven færdig i

Begj'ndelsen af 1770; samtlige Omkostninger ved .\nheget var herefter

auslaaede til en sandet Sum af 67,350 Rdl.

Efter at have modtaget dette Overslag oversentlte emlelig Ralance-

kommissionen under 14. .\prii 1770 Sagen til General - Gommerce-

GoUegiet. der den 12. Februar 176<S var traadt i Stedet for det under

s. D. ophævede General-Z-fi/ir/cAs-Okonomi- og (".ommerce-Gollegium og

ved Fdg. af 15. Februar 1768 var blevet forenet med det Vcstindisk-

(iuineiske-Rente- samt General-Toldkammer, saaledes at hver for sig

udgjorde en selvstændig AfdeUng. I det nye Gommerce-GoUegium var

, saavel Schimmelmann som A. P. Bernstorlf traadte over fra det gande.

Samtidig med Samens Oversendelse foreslog Kommissionen, al GoUegiet

I
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skulde paatage sig Bygningernes Opførelse oj; i del lic4e l^lanens Iva-ik-

sa-ltelsi'. saaloflcs at Udgifterne aflioldles for Magasincis Regning,

Dette hil'aldtcs endelig ved kgl. Resolution af 28. Maj 1770, og i

Henhold hertil lik CoUegiet den 4. Juli s. A. de fornødne Skøder, ej

alene paa de gamle Tømmerpladser, men desuden ogsaa paa den ned-

lagte botaniske Have.*) Sagen var saaledes i den bedste (længe.

Men i de lueruiest følgende Maaneder skulde ikke alene denue,

uien alle Plauer og Beregninger blive pludselig og uventet krydsede.

*'
Kfti'i" l'laiKMi til det nye .Ain;ilii.-iil)iiij^-Kvartei'.s Bebyggelse skulde dets Ho\ed-

gade. nuværende Amaliegade, gennemskæres paa fvers af fem Aabninger eller Gader

ned til Stranden, men deraf blev kun anlagt Frederiksgade, en Gade i Fortsættelse af

den nuværende F'rederieiagadc over .almindelig Hospitals (irund, og endelig en tredie

Gade eller rettere .Allé, som lob fra Hjoriict af Norgesgade og Toldbodvejen i lige

l.inic ned gennem N}' Toldbodgade til \'andet og saaledes afskar den yderste Trekant

af Kvarteret. Denne Trekant, der blev genuemskaaret af Amaliegade og saaledes faldt

i tvende Dele, var oprindelig efter Frederik Vs Bestemmelse bleven indrettet til en

botanisk Have for at fremme det botaniske Studium ved Universitetet.

lovrigt maa det ved Bedommelsen af de daværende Havneplaner vel erindres

al Stadens egentlige Handelsliavn den Gang laa paa Christiunsluwnssiden.
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MKDENS ;Ut dette var gaael tor sig og kim liavde tiltrulvket sig de

Interesseredes Opniærksonihed, var man allerede ved Hoffet be-

gyndt at spille de første Scener af det store Struenseeske Drama —
Kabale und Liebe< kunde det passende kaldes — som snart fik hele

Nationen til best^frtede, hjertegrebne og forargede Tilskuere.

Ikke behøver det i denne Bog at siges eller skildres, hvorledes

nervøs Uro, Spænding og Usikkerhed stadig under Opførelsen beher-

skede alle Dramaets agerende Personer. Ingen ved om Morgenen,

hvad der vil ske inden Aften« — det var Tidens Signatur. Ordene

var allerede brugt om de første Aar af (-hristian VH's Regering; da

Struensee fik Styret , blev de fra en Overdrivelse den bogstaveligste

Sandhed.

Under disse vanskelige og vovelige Forhold havde Schinimelmann

hele sin Snildhed liehov for at bevare sin Prestige og Position uantastet.

Sandelig, ganske let var det ikke. Selve den Luft, der indaandedes,

bar med sig en Febersmitte af Hof- og Kærlighedsintriger, og kunde

han vel holde Luften ude fra sit Hus? Fyrstelig rig som han var og

vel vidende, hvorledes ene dette hævdede ham en vis Uafhængighed,

maatte han aabne sine prægtige Slotte paa vid Gab for Dronningen

og hendes Hof, Elskeren og Gemalen — ja endog for »Gourmand«, Kon-

gens store danske Hund — , maatte smykke sit Palæ til glimrende

Fester, muntre Maskeballer, hvor Tidens besnærende Drama blev spillet

lige for hans Øjne i hans egne Sale, medens han kun havde at gøre

gode Miner til et Spil, han upaatvivlclig har fundet saare slet. I Juli-

August 1770 — hin l)erønite Sommer, da jiaa HotTets Rejse i det

Holstenske Dagene for Caroline Mathilde flød hen i overjordisk Lyk-

salighed« — modtog Schinimelmann de kongelige Gæster paa Ahrens-

burg til en overdaadig Diner; ogsaa Gourmand kom anstigende til

hans Herresa'de i Karet med 6 Heste for og Løbere med dens eget

Navnetra-k. Omkring Xytaarsskiftet 1771 er det Pakeet i Kjobenhavn.

der straalende i Ka>rternes Glans dannede Rokokoramnien om et brogel
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Virvar al" Masker og Dragler med (Laroline Malliikle og Struensee som

Billedets Midtpunkt.

Saaledes traMigle hele Tidens paa én (lang støjende og skumle

Karnevalslyslighed lige ind i lians eget Hus. Dronningen kom med

sin Klsker. den bedaarende Cieneralinde (låhler, denne »saa smukke

og føjelige Dame« med sin eller sine. Madame de Hiilow med en

Sværm af TiII)edere — og hvorfor skulde saa ikke Schimmelmanns

egen Fru Dydezir (Tugendreich) trods sine 40 Aar følge Modens Bud

og tage sig an amant en pied, den kække Major Falkenskjold?

Dog kende vi Schimmelmann ret, har Snakken herom — og

maaske var det kun Snak — endda ikke afficeret ham synderligt.

Nej, hvad der var langt værre: han liavde i sit Hus to unge, højst

vanskelige Brushoveder at passe paa, begge lige berusede af Luften,

helt tummelumske i Hovedet. Og den ene var ovenikøbet hans

egen kære Dreng, hans Førstefødte Ernst, den anden dennes nære

Ven og Fortrolige August Hennings — begge Mænd, der hver paa sin

Vis kom til at spille en stor Bolle herhjemme i Aarhundredets sidste

Snes Aar.

Schimmelmanns ældste Søn Ernst var allerede bleven født i Dresden

1747, den 4. December. Hans Moder var da 16 Aar og bragte ham to

Maaneder for tidlig til Verden. Da det fremmehge Barn var vokset

op og blevet til en lovende Yngling, blev han herfra sendt til Udlandet

for at fuldende sine Studier og se sig om i Verden. I Efteraaret 1767

kom han tilbage til Kjøbenhavn som knap Tyveaarig, og hans Fader

fejrede da hans Hjend<omst paa saare festlig Vis og førte ham saaledes

med (dans ind i den line Verden. Allerede den 7. December s. A.

blev han Konferenlsraad og snart efter Kammerherre.

Men denne Schimmelmanns Førstefødte var ogsaa den (lang som

gennem hele Livet stedse sin Faders Stolthed og (ilæde. Og dog har

vel Fader og Søn sjelden været hinanden mindre lig. Faderen elskede

sin Sysselsættelse med Finanser og Pengesager og levede egentlig kun

i sine Forretninger — altid begærlig efter at lade sig sige, naar der

var Tale om noget Nyt, men lige saa barsk afvisende, saa snart han

hørte, at det, man vilde beslaglægge hans Opmærksomhed med, ikke

kunde fremme (^ommercien«. Det fortælles saaledes om ham, at da

han en (lang blev anmodet om at skalTe Hjælp til Udgivelsen af et

naturhistorisk Værk, spurgte lian hastigt, om han heraf kunde uddrage

eine Ooniche der ("ommercie^, og da Svaret lød benægtende, sagde

han: --Saa ser jeg ikke, hvad Nytte det er til, og jeg kan ikke have

dermed at gørec — Sønnen kunde til en Begyndelse ikke begribe, hvor

man kunde finde Underholdning ved saa »aandløs en Beskæftigelse«, og
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iKKir lian ikkf desto mindre senere hen, behvii og ledet ;d' Faderen,

kom til at gaa helt op i slige Sager, saa var det en Slags teoretisk

Begejstring, der drev Værket, hvori han desuden idehg lod sig forstyrre

al' talrige Henvendelsers Udenomssnak — og under det Ahsammen var

og blev det Digtekunsten og dens Udøvere, der havde hans Hjerte.

Medens Faderen, fuld af Hensynsløshed som han var, havde hele

Handledygtighedens uforlignelige Fvne til at skære Ivers igennem, over-

hovedet var kold og haard og skarp som en Kniv, kort sagt sharp og

schneiiiic] , var Ernst ej alene som ung, men hele sit Liv igennem:

»(Vrt'so/H et timide«, forlegen og undselig, følelsesfuld og varmhjertet,

først og fremmest dog blid. 21 Aar gammel klæder han sig i Sort en

Dag, han er overordentUg bleg — »De kan ikke tro', skriver han til

Vennen Hennings, »hvor dette behager mig I Man skulde tænke, at

jeg virkelig bar Sorg, og det synes mig, at dens Farve giver mig en

blid Melankoli, som bestandig vedvarer i mit Hjerte, selv naar jeg

synes meget munter«. Disse Ord skulde blive profetiske for liele hans

Liv, — det samme Liv. som han ønskede at ba^-e Sorg for .

Paa sannne Maade er det Blidheden hos Hennings, han føler sig

tiltrukken af (»ved De, der raader en Blidhed i Deres Breve, som for-

tryller mig«) — sikkert hos Hennings en højst hyklet Blidhed, der Hge

saa vel som hans Tavshed siden hen, naar han brændte af Begærlighed

efter al udøse sit Hjerte for sin formaaende Ven, kun var »en koket

Manøvre . Men hos Ernst Schimmelmann selv var den ægte nok.

Hans rene ædle Sj;el var, som det hedder hos Miisset, taagesvøbt af

blid Tungsind som hvid Alabast, der er dæ-kket af et Slør.

Hvad skal man overhovedet sige om denne unge Mand, hvis

Hjertes Følelser stedse var som en sydende Strøm«, der i Løbet af et

Kvarter var »melankolsk, munter og fortvivlet«, som vekselvis troede

sig at være »en Elendig, en Engel, en dud, en Orm eller noget andet

endnu ringere« og derfor stadig levede »i en indre Uro, som over-

raskede og bedøvede« ham? Hvo skulde i ham vel ane den fremtidige

Handels- og Finansminister, som i HO Aar skulde lede og styre Rigets

Pengekasser og Pengevæ'sen?

Man forstaar, at den a-ldre Schimmelmann har troet sig nødsaget

til med største Omhu at vaage over denne besynderligt forvirrede, af

alle Sindsstenuiingcr saa let paavirkelige Yngling, der kom midt oppe

i det Struenseeske Virvar. Hans Natur laa Faderen saa fjern, at denne

vel ikke ret har evnet at saile sig ind i ellei- overskue, hvad for Gal-

skaber man kunde bevæge Somien til, naar han blev overladt til sig

selv eller til Følelsens Fusentaster. Og endnu vanskeligere blev det,
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l'ordi han hiivdi' hjembragt en Ven, som var af en hel anden og endnu

langt farligere Kaliber.

Knap 20 Aar gammel var Hknnings med stor Bravur bleven Dr.

juris i ("lottingen. og da han i Januar 1768 introduceredes af Ernst i

det Schimmelmannske Hus, hvor han blev en daglig (læst, var han

en smuk, beleven, (int dannet Yngling, blændende ved sin Livlighed,

sin originale Udtryksmaade, sin Selvsikkerhed og ungdommelige Dristig-

hed. De vil flyve, før De har faaet Vinger«, sagde den højfornemme

Gehejmeraad Schack- Ralhlou en Gang til ham efter omstændelig at

have forklaret ham de forskellige Trin, han selv havde maattet vandre

op ad. vJa, saadan vil jeg nok tlyve, som Deres Excellence er fløjen«,

var Hennings' raske Svar.

Schimmelmann blev først indtagen i ham og bad ham bo hos sin

Søn, medens han selv gik paa Udenlandsrejse med Kongen. De to

tilbragte derpaa en herlig Sommer sammen, først i Løvspringsdagene

tumlende sig om til Hest eller Fods i Kjøbenhavns skønne, skovrige

Omegn, dernæst paa Ahrensburg, hvor de begge forelskede sig i en

ung, fortryllende Kobmandsfrue fra Hamborg.

Da Schimmelmann derpaa i Efteraaret 1768 sender Ernst til Helle-

bæk for at besørge den af ham nys erhvervede (leværfabriks ny Indret-

ning, lader Ernst igen Hennings komme til sig. Siden hen benyttede

den gamle Schimmelmann ham til forskellige Arbejder og fandt Behag

i hans Dygtighed. Men ved saaledes at komme i nærmere Berøring

med ham begynder den kloge Menneskekender efterhaanden at gennem-

skue den unge Mand, for hvem det syntes at kunne have været et

Valgsprog: -Med en god Vind eller et Pistolskud aabner man sig

rigelig Plads i Verden« — ham, hvem hans »Fædrelands dorske Dvale-

tilstand mishagede«, fordi han selv saa sine »Dage henglide i en for-

hadt Passivitets triste Dunkelhed«. »Hvilken Utaalmodighed De for-

tæres af«, skriver unge Schimmelmann til ham, »Deres Hjerte kan

ikke udholde den sædvanlige Sjælstenipcratur — De maa have en

Elskerinde at tilbede eller et Grækenland at forsvare« ; thi naar Ær-

gerrighedens Stemme først tier i Hennings, »da er Tidspunktet for

Deres moralske Død kommet«. Og Ernst Schimmelmann tilføjer sand-

sigerisk i samme Aandedræt: »De vil vedblive at leve, men De vil —
ak I De vil ikke blive, hvad De kunde være blevet«. Hennings har

selv siden erkendt, at dette var >eine richtige Prophezeiung der Zukunft«.

Ved Paasketiden 1769 er de to Venner atter sammen, først i

Kjøbenhavn, saa igen i Hellebæk, hvor de i Vaaren slutter en klassisk

Venskabspagt til Fædrelandets Frelse. Men nu er den ældre Schimmel-

mann paa sin Post og sørger for lempelig at skille dem fra hinanden

Fra den danske Handels Empire }'i
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— anede han allerede, hvad der begyndte al tra-kke oj).' .Saa meget

er i hvert Fald vist, at da Ernst skal gaa til Stockholm i en eller

anden Sendelse >f6r tilfållet«, og Hennings' Fader tilbyder at betale

Rejsen for Sønnen, hvis han raaa ledsage Ernst, bliver dette Tilbud

rentud afslaaet.

Hennings er nu alene i Kjøbenhavn og har ingen at klamre sig

til, ikke den sædvanlige Gang op ad Sehimmelmanns Trapper at ty

til. Han niaa nu selv prøve sine Mngers Flyvekrai't og Bæreevne.

Han benytter da de Forbindelser, det er lykkedes ham at knytte, der-

iblandt Kongens endnu altformaaende Yndling, Grev Hoixk, til at styrte

sig ind i Hvirvlen af HolTets Baller, Maskerader og Fester, hvor smaa

Kvindefødder, »der eventyrede sig frem under Skørter af Zefyr og

Roser«, ikke var de eneste »vildfarende Skær« for den vildfarende

Lods«. »Man maa begaa Daarskaber for at bedømme dem«, siger

han selv — man maa være ^xicteur poiir étre spectateur , og dei'med

bestiger han selve Scenen for at faa sin Rolle i det store Struensee'ske

Drama. Desto værre for ham log Skadinen ham paa Ordet.

I Novendjer 1769 er han allerede overvældet af Træthed« og

»sløvet af aandelig Tomhed«. Deltagelsen i selve Skuespillet giver ham
en Feber i Blodet, som udtørrer hans Hjerne — det er den smittende

Uro, som efterhaanden griber alle de Spillende. »En ubekendt Maske <,

skriver han om et Hofbal, »var nok til at aliarmere en hel Flok Hof-

kaxaleier, et Ord hvisket i en Krog af Salen satte, jeg ved ikke hvor

mange Favoriter i Skræk; ængstelig vogted man paa Enhvers 0[)træden.

Og man bedrog blot hinanden endnu mere i Stedet for at hja'l|)e hin-

anden ud af Bedraget.«

Paa et sligt hal paré en domino, som det hedder i Datidens Sprog,

er det saa, al han en Aften i Slutningen af Vintersaisonen 1769—1770

gør sin Opdagelse — hvad den gik ud paa, behøver n;eppe at siges.

Aldeles betagen, ude af sig selv, ikke vidende, om han uforvarende

var snublet over sin egen Forda»rvelses Sten eller netop havde faaet

fat i Hanken til Lykken — styrter den unge Mand næste Morgen op

til Skatmesteren. Han Irætfer ham, just som han staar i Begreb med

at afrejse til Hellebæk sammen med sin Son f^rnsl, der nudtvinters

var kommet tilbage fra Sverig. Hennings »gebærdede sig som en

Inspireret« — »skelnede ikke la-ngere en daarlig Heftigheds Overdrivelser

fra Forstandens lige Bane« — , men »disked' uden mystisk Tilbage-

holdenhed ()[) med Alt, hvad han havde set og troede at have for-

nummet« — Grev Holcks »overhængende Fare«, »Dronningens farUge

Sejr«, sine Eventyr Aftenen forud paa Maskeraden — , og han endei-

med at tilraabe Schimmelmann; »Hvis De og Grev Bernslorir ikke
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for Alvor proviT |);i;i al Ijcriu' SlriuMisct", k;m Do være vis pna, al han

jager dem Allesaniiiu'ii paa l'orten .

Nii forstod Sehiiiimelinaiui, at det var paa hoje. ja paa allerhøjeste

Tid ikke at l'jenie Striiensee , der som Droiinin.nens Klsker og

Kongens Favorit var saddeU'ast nok — , men vel til al fjerne Hennings

og hans Medvider, den varnd)lodig- forvirrede Ernst, inden de begik

Dumheder i deres Knihousiasine og troede sig kaldede til at kons])i-

rere |)aa egen Haand.

Han forskansede sig« altsaa først »hag en Mnr af Ministerværdighed«,

og med myndig Tiarskhed lod han Hennings vide, hvem Dronningen

var, og hvem Hennings selv var — hun Landets Herskerinde og han

en taal)elig Hanekylling. Og da han saaledes havde pustel det svim-

lende, taarnhoje Slot af ærgerrige Drømme, som Hennings havde hygget

oj) i Nattetimerne efter sin Opdagelse, over Ende som el Korthus,

sendte han forst Ernst et Steds hen og Hennings et andet, hver til sin

Side — Hennings gjorde han til Landmaaler paa Antvorskov Domaine.

Højst rimeUg har Sehimmelmann forlængst anet, hvad Hennings

havde opdaget, og i hvert Fald er saa meget vist, at han fuldlud for-

stod de Farer, som Struensees dristig-forvirrede Ærgerrighed kunde føre

med sig. Han sørgede derfor ogsaa selv for at afvikle de forskellige

Forretninger, hans mange Erhverv jiaalagde ham, og trak sig derpaa

tilbage til sine Godser Ahrensl)urg og \\'andsbeck. Efter her i Juli 1770

at have haft hele HolTet til Gæst, væ-ret saa at sige Øjenvidne til Grev

Holcks Fald, forblev han dernede ganske rolig i den nærmest følgende

Tid, blot iagttagende og ventende, uden at blande sig i noget.

Den 15. September blev .1. H. E. Bernstorff afskediget — og med

ham fjernedes samtidig Nevøen, Andreas Peter. Det fortælles om den

gamle Hernstorff, at han rolig læste Hudskabet, der sikkert ikke kom

ham uventet, derjjaa tav nogen Tid og endelig udbrød: »Den Almæg-

tige holde sin Haand over det arme Land«.

Med Grev Bernstorll's Fald, stod det klart for enhver, var l'ancu'n

rcfiime forbi. 1 .luli Holek, i September HernstortT, saaledes var begge

Hennings' .Spaadomme slaaet til.

Formodentlig har Sehimmelmann tænkt herpaa, eftersom han med

en vis Venlighed modtog denne, da han ganske kort Tid efter [)aa ny

henvendte sig liT ham. Hennings var ligefrem deserteret fra sin Plads,

og kæk af den Kel, Begivenhederne havde givet ham, opsøgte han

endnu en Gang Skatmesteren for at bevæge ham til at spinde Intriger

mod Struensee. 'i"il en Begviulelse synes Baronen ogsaa at have laant

hans farlige Tale Øre. Vi var«, skrev Hennings til Ernst, »saa for-

trælVelig i Overensstemmelse med Hensyn til all. Iivad der niaafte gøres

13*
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for at svække Struensees'Magt, at jeg ikke længer betænkte mig paa

at sige ham alle mine Tanker desangaaende. Han billigede dem og

forekom dem endog selv ved en tilsvarende Fortroliglied. Vi var enige

ora, at Alt raaatte ske gennem Hoffet, og der fandt ^^ snart dem, man
kunde betjene sig af for at rive Kongen ud af den Kabale, som om-

gav ham.«

Men Schimmelmann var dog stedse fuld af Mistænksomhed og

Forsigtighed — Hennings gjorde i sin Iver og ærgerrige Hensynsløshed

Indtrv'k paa ham af at være »en anden Struensee«, kun med den

afgørende Forskel, at den rigtige Struensee havde Statens StvT i sin

Haand og saaledes i fulde Skaaler nød den Magtens søde Trylledrik,

hvorefter Hennings' Ørkentørst lod ham vansmægte. Desuden var

Schimmelmann ligesom i sin Tid overfor Frederik II mest stemt for

at gemme sig bort i Stilhed — ude af Øje, ude af Sind maatte nok

gælde for en Mand med Struensees Letsind og overfladiske Døgnliv,

optaget som han yderUgere var af hver Dags Reforraglæder og Lykke-

rus. Men, som vi hørte, ikke desto mindre bragte hans U\"ilje overfor

Struensee og den manende Advarsel, der laa i Bernstorffs Afskedigelse,

Baronen til at laane Øre til Hennings" flammende Fantasier.

Dette skete Dagen før en Postdag. Og til alt Uheld for Hennings

— Dagen derpaa bragte Breve fra Hoffet til Schimmelmann, hvoraf

han saa, at den ny Regerings StiUing til ham var en ganske anden

end til Bernstorff, og at han endnu kunde regne sig selv for uund-

værlig — og Struensee som sin \-irkelige Souverain. Men dermed var

selvfølgeUg alle Planer om Intriger som blæst bort af hans Sind. »Min

StiUing er klar« , siger han den følgende Dag til den himmelfaldne

Hennings, som intet anede, »selv mine Fjender er nødt til at \'ise mig

Retfærdighed; jeg agter at afholde mig fra al Indblanding i Hoffets

Sager, og«, tilføjede han med sin sædvanlige faderlige Venlighed overfor

Hennings, »jeg synes. De skulde gøre det samme.«
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Ide IJreve og Budskaber, som Schimmelnuinn liavde modtaget tra

Hoffet, var han blevet opfordret til at komme til Hovedstaden —
hvad han for Resten allerede havde maattet love under Hoffets Sommer-

ophold i Holsten.

I hvor høj Grad Schimmelmann paa dette Tidspunkt havde gen-

\'undet sin Tryghedsfølelse, fremgaar tydeligt af et Brev, som han skrev

23. September 1770 til Schack-Rathlou. tidligere Kollega i Balance-

kommissionen, nuværende Deputeret i FinanskoUegiet og Medlem af

det udvidede Statsraad. »Bey den bekant geworden Verånderungen«,

Jiedder det heri med en HentAdning til Bernstorffs Fald, konte ich

zwar in so ferne ganz ruhig seyn« : »indeszen«, tilføjer han med et

hah-t høiligt Skuldertræk overfor den Faldne, »ist man doch bey

genissen Abwechselungen mit seinen Freunden nicht ganz gleichgultig«

— det er jo altid en lille Forstyrrelse i Ens Vaner, naar man mister

en Arbejdsfælle, som man kunde komme ud af det med. Rigtignok

spørger han samtidig Schack-Rathlou, om denne troer, han vil være

velkommen ved Hoffet: men det er øjensynligt, at han har taget sin

Beslutning: thi da Schack-Rathlou fraraader ham Rejsen, følger han sit

eget Hoved og ikke dette Raad. - men Schack-Rathlou stod just ogsaa

Uge den (iang i)aa Xijipet til at træde ud af Statens Tjeneste (den

9. Oktober fik han sin Afsked i halv Unaade), og hans Raad maatle

derfor naturligt nok have mindre Værd for Schimmelmann, efter al

denne havde taget sit Parti. Hvor rigtigt han havde vurderet Stillingen,

eller rettere sin egen Stillings uantastede Sikkerhed under eller trods de nye

Forhold, fremgaar til Overflod af en Indberetning til Hansestædernes Re-

gering fra denne.s (laværende Resident ved det danske Hof, H. C Meinig,

der den 20. November 1770 skrev til sin Regering følgende: »Fra

ganske sikker Kilde har jeg erfaret, at baade Kongen og Dronningen

for nyhg, kort for (ieheimeraad Sciiinunelmanns Afrejse fra Hamborg,

have ytret til nogle fra Hoffet, at de med største Mishag havde erfaret

det Rvgle, at de vare utilfredse med (leheimeraadens Tjenester og ved
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dennes Ankomst hertil havde tilkendegivet ham deres Unaade ved at

afskedige ham. Hegge ere tværtimod fuldkomment tilfredse med alt,

hvad han har udrettet i Kongehusets Interesse, nu som altid ville de

benytte enhver Lejlighed til at lægge deres synderlige Velbehag overfor

Hr. v. Schimmelmann paa enhver tænkelig Maade for Dagen og derved

rive Publikum, dei" har vaMct vildledt af et falskt Rygte, ud af Vild-

farelsen.

Konferensraad Strucnsee har ogsaa skrevet et meget forljindtligt

Brev til Fru Geheimeraadinden og deri indbudt hende til HolTet for

hele Vintersæsonen.«

FA Par Dage før den mevnte Dato var Skatmesteren med Frue

indtruffen i Hovedstaden.

Herover blev for øvrigt Schack - Rathlon saare fortørnet. Lige

efter Schimmelmanns Ankomst til Kjobenhavn skrev han til en Ven,

at Schinmielmann sikkert nok under de nye Forhold vilde komme
til at spille en vis Rolle, men det var ham umuligt forud at sige,

hvorledes han vilde skille sig ved den - naar han kunde begaa et

saadant Fejltrin som den ^'inter at gaa til Hovedstaden, saa kunde

han lige saa let ba>re sig urigtigt ad paa alle andre Punkter. Gamle

Bernstorff— der fra sit Opholdssted i Handjorg blokerede Danmark ,

ganske som en senere berømt Statsmand, ligeledes efter sit Fald, fra det

samme Sted blokerede sit Land — dømte derimod helt anderledes om
Schimmelmanns Færd. Faa Dage før hans Afrejse til Kjøbeidiavn

skrev Hernstorlf i et Rrev herom: »Til Trods for alle de slemme

Rygter, hvormed man har søgt at afskrække Schinnnelmann, har han

dog bestemt sig til at begive sig til Hoffet, og jeg vil tilstaa Dem, at jeg

troer, han har gjort vel deri: det er en Æressag for ham at vise, at han

Intet frygter, — - man vil heller ikke kunne angribe ham uden at

tilføje den almindelige Handel og Vandel Skade .

I et af Bernstorffs andre Breve fra sannne Tid hedder det [)aa

lignende Vis om Schimmelmann: »En hævngerrig Mand vilde have

forsøgt at afholde ham fra sit Forsæt, fordi hans lUleblivelse sikkert

vilde have sat de nuværende Magthavere i den yderste Forlegenhed:

men en tro Slatens Tjener og en god \'en kunde hverken ønske eller

tilraade noget, der vilde have bragt Staten og hans Venner i Fare.

leg haaber endnu stedse, at Landet vil blive forskaanet for en Del

meget skadelige Projekter ved en erfaren og indsigtsfuld Mands Til-

stedeværelse« .

Der har sikkert ogsaa foresva-vet Schimmelmann selv noget

i den Retning. Saa længe jeg har Ijenl Danmark, hedder det i selve

det Brev, hvori han me<ldeler sin Rejsebeslutning, har jeg gjort mig
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til Hef>el alilrii; al la'Ukc llaaiul lil iiogel, som jeg ikke liokil mig

overtydet om vilde blive lil Landets Hedsle.« Han gik derfor heller

ikke til (leiioptagelseii at" sine Stillinger og Hverv som den, der over-

lader de Andre Spillet Ibr kun selv som skadefro Tilskuer at iagllage

Følgerne af de nudige F'ejl. Han tog tværtimod loyalt den for ham
naturligt liggende Opgave op: al retlede Heforinlyslen og faa Koiilinui-

tetens rode Traad spundet ind i del Væv, som Slruensee og hans Med-

vanere satte Stolene op til.

Det har lidligere va-ret almindeligt antaget, at ,Schimmelmann

under Struensees Hegimenle kun undgik BernstorlVs Skæbne ved al

trække sig forsigtig tilbage til sine Godser ved Hamborg og holde sig

stille dér som en Mus. Dette siges saaledes udtrykkeligt i den lille

Skildring af Iuti Tid, der kalder sig Authentische und hoehsl merk-

wurdige Aufklarungen iiber die Geschichle der (irafen Slruensee und

Brandt«, og som tilskrives en Samtidig, Legationsraad H. P. Stukz.

Siden have alle Forfattere gaaet ud fra dette Forhold som givet: L. Koch

lader endog Schimmelmann opholde sig i Hamborg hele Vinteren

1770—71 og først komme til Kjøbenhavn i Juni 1771 ifølge en særlig

Kaldelse. Men delle er urigtigt. Alle de, til Dels af Koch selv fremdragne

Breve, som foran ere citerede, dreje sig om hans Rejse til Hovedstaden

i Efternaret 1770. og den 19. November d. A. anmeldes ganske rigtig han

og hans Frue i »Adresseavisen« som indpasserede fra Hamborg. Slurz

selv nævner da ogsaa, at Schimmelmann i .Januar 1771 gav en Fest i

sit Palæs for Kongen og Dronningen. Han var i Virkeligheden ikke alene

naM-va'rende her i Staden den lange isbundne Vinter og til helt hen i

.liuii, men han varetog ogsaa paa vanlig \'is alle sine Forretninger,

saaledes særlig i Over-Skalte-Direktionen og (U)mmerce-Collegict. Men
ikke nok hermed. Da Slruensee den 28. December 1770 lod Kongen

nedsætte en ekstraordinær Finanskommission — til F'orberedelsen af

en indgribende, omfattende Reform af hele Statens Finansvæsen,

hvorved især tilsigtedes al skalTe Klarhed, Simpelhed og Overskuelighed

til N'eje — blev foruden Struensees svorne Parliga>ngere, Generallieute-

nant Gahler saml Greverne Rantzai-Ascheberg og O.sten, ogsaa

Schimmelmann Medlem af denne. Han nedlagde heri et storl Arbejde

og deltog i alle Kommissionens Sammenkomster, indtil disse i For-

sommeren afsluttedes.

r^et var paa Grundlag af denne Kommissions Indstillinger, at Slruen-

see lod Øresundstolden samt de Toldinlrader, der siden Jan. 17(i8 foreløbig

vare henlagte lil Fkstraskat-Kassen, men som egentlig tilhørte Kongens

Partikulærkasse, indllyde i den almindelige Finanskasse. For øvrigt

afgav ethvert af Kommissionens Medlemmer sit særskilte Votum, af
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Inilke Gahlers er blevet oflfentliggioii i M. L. Xathanson: Danmarks

National- og Stats-Hnnsholdning (2den Udgave 1844 Side 3(38 fT.). I

Modsætning til dette skabagtige Vigtigmager-Aktstykke virker Schimmel-

manns Votum kort, knapt og klart, næsten nøgternt overfor de Andres

Vota, men dog ikke uden en vidtskuende Værdighed. Man maa bringe

det dertil, siger han — ligesom med et Sideblik til Struensees Omvælt-

ningslysf — at én Gang givne kongelige F'orsikringer til enhver Tid

og i alle Tilfælde gælde som hellige og ubrødelige, og at Retfærdighed,

Tillid og Troskab blive Rigets Grundpiller. Naar Kommissionen var

blevet spurgt om, hvad der var de bedste Hjælpemidler til at faa Stats-

gælden betalt og Statens Udgifter dækkede, saa maatte dertil svares:

Indskrænkning i Statsudgifterne og Fremme af Folkets Velstand. I

sidste Henseende paapegede han særlig: 1) Forbedring af Agerbruget

og Kvægavlen (herunder Dyrkningen af Handelsplanter som Hør og

Humle); 2) Ud\idelse af HaAiiskeriet; 3) Sikring af det danske Han-

delsflag og 4) Skibsbyggeriets Opmuntring.

Schinimelmann kommer her ind paa sin stadige Tanke: at Veksel-

kursen eller Handelsbalancen ikke kunde opretholdes, uden at der

blev aabnet Landet nye Velstandskilder. Derfor kom det ham ogsaa

saare tilpas at kunne genoptage sit Friharnsprojekt. der indtil da havde

ligget urørt hen i Commerce-CoUegiet siden Sommeren 1770 og A. P.

Bernstorffs Afgang. (Denne havde den 21. Oktober forladt Kjøbenhavn

og begivet sig til sine Godser i Hannover.)

I Mellemtiden var der sket følgende: Struensee, som altid var

egenraadig og kun vilde gaa sine egne Veje*) — og helst uden om de

bestaaende CoUegier— havde nemlig ifølge kgl. Rescript af 16. Oktober

1770 ladet tilskrive en Del ansete Købma^ndt rundt om i Kjøbenhavn,

Hertugdømmerne og Norge og opfordret dem til frit at sige deres

Mening om, »hvorledes Handelen i Kongens Stater kan drives til større

Fuldkommenhed og Frihed end nu, det gemene Bedste fremmes, Fi-

nanserne forbedres og Omsætningen af Landets Produkter forøges«.

Denne ligefremme Maade, hvorpaa Struensee saaledes uden videre

lod Muhamed gaa til Bjerget — denne mod alle Cancelliomsvøb og

bureaukratiske Former stridende Ligeg^'ldighed, hvormed denne Mon-

sieur Sans Gene lod Kongen løbe hen og spørge jevne Købmænd

*) Af de nye Koranstaltninger. der skyldtes Balancekommissionens Initiativ, blev

paa hans Bud den personelle Saltskat ophævet 8. Oktober 1770. Kvartjjrocent-Skatten

ved Fdg. af 30. November s. A. (genindfort 17. Juni 1773). Nævnes kan det ogsaa, at

en ved Toldforordningen af 1768 paabudt Konsumtionsafgift af 8 y3 pr. 'tt The, som

trykkede det Asiatiske Compagnis Afsætning folelig, af ham afskaffedes ved Res. af

•2',. Marts 1771.
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Tid el paa én (lang lige drisligt og unyttigt Skridt. Som del var at

venle, var næsten alle de Adspurgte halvvejs l'orljamskede over denne

naaderige Tillid, som Kongen saa pludselig havde fattet til deres Mening,

og da (let desuden heller aldrig var faldet dem ind, at Regeringen saa-

ledes med Kt vilde lage dem til Raadgivere, faldt denne nye Rolle

dem ;engstende ubekvem.

Kun de kjøbenhavnske (Irosserere — saaledes .lost v. Hemert,

Rorre A Fenger. Niels Ryberg og Reinhardt Iselin — havde ganske

naturlig et fuldt ml passende Svar straks paa rede Haand. De behøvede

nemlig kun at henvise til det F"rihavnsprojekt, hvorom deres Societet

for halvandet Aar siden havde afgivet lietænkning. Særlig for Borre,

der jo ogsaa var Societetets Formand, laa det lige for: han greb straks

Lejligheden til indtrængende at lilraade Sagens hastige Frennne. Han

indskærper, at det bør tillades alle Nationers Skibe at udføre Entrepot-

Varer, og at Laste])engene bør bortfalde for Skibe, der indkonnne

tomme for at indlade Varer i Frihavnen. — Ogsaa Ryberg henviser

til Balancekonnnissioncns allerede forlængst afgivne Forestilling om
denne Sag.

Da saaledes Schinmielniann heri havde faaet en væsentlig Støtte,

lod han efter sin Ankomst til Kjobenhavn Commerce-Collegiel i Februar

1771 gentage Fordringen om sit Frihavnsprojekt — med visse Til-

føjelser, som han vidste stemmede med Struensees særlige Anskuelser

om disse Forhold.*) Og da saaledes den Sag, som Struensee egen-

raadig havde ladet ligge for at prøve nye Veje, netop vendte tilbage

til ham ad disse hans egne Veje, kunde han ikke godt længer und-

slaa sig for at vise den en vis Velvilje. Men med vanlig Opfindsomhed

og Hensynsløshed — og vel ogsaa noget for at s[)are den overbebyrdede

Stat for Udgifter, der kunde undgaas — gav han Planen en ny

Vending.

Den kgl. Resolution, som Struensee lod Christian VII undertegne

den 4. Marts 1771, lod saaledes: »Da Jeg principielt ikke vil overtage

slige Entrepriser pua Min Bekoslnim) , saa kan det tilbydes de her-

vierende Grosserere og dem, til hvis Nytte det vil ske, at opbygge

saadanne Huse for egen Regning og trække Lejen deraf«.

I Henhold hertil tilskrev Commerce-Collegiet den 16. Marts Grosserer-

societetet og gjorde dette det Tilbud, at hvis Grossererne paa egen

•) Struensee var i det liele ugunstig stemt imod Kjoljenliavn og afgjort imod at

favorisere den paa andre Stæders lieliostning. Det var netop liertil, der var taget

Hensyn ved Collegiets Indstilling, idet den aabnede Adgang til lignende Anlæg for

andre Stæder i Kigerne.

Frn den danske Handels Empire 14
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Bekostning vilde opføre de omhandlede Pakhuse, kunde de, imod Er-

læggelsen af ^2 pCt. af Varernes Værdi i Rekognition til den kgl. Kasse

(eller 1 pCt., naar Varerne indbragtes med uprivilegerede Nationers

Skibe), erholde fuld Oplagsfrihed for alle Slags Varer (undtagen Krudt),

saa at Genudførsel derfra kunde ske, hvor lang Tid der end var hen-

gaaet siden Oplæggelsen, lige som ogsaa de i Pakhusene oplagte Varer

til enhver Tid kunde indføres i Toldterritoriet imod Erlæggelse af sæd-

vanlig Told- og Konsumtionsafgift. Derimod skulde det med Hensj'n

til de Skibene paalagte Afgifter have sit Forblivende.

Agent Borre sammenkaldte derpaa Societetets Medlemmer, 25 i

Tallet, til et Møde den 29. Marts. Han forestillede dem her, hvor klogt

og fordelagtigt det \ilde være, trods den nye Betingelse om selv at

bekoste Anlæget, at modtage Tilbudet. Til en beskeden Begj'ndelse

vilde der ikke udkræves mere hertil end ca. 20,000 Rdl., naar man
indskrænkede sig til et enkelt mindre Pakhus, og denne Sum ^^lde let

kunne sammenskydes ved en Aktietegning, saaledes at der ialt udstedtes

200 Aktier hver paa 100 Rdl., der overtoges af Grossererne, eftersom

hver havde Raad til. Han udviklede, hvorledes det jo ogsaa oprindelig

havde været Tanken, at Grossererne selv skulde tage Sagen i deres egen

Haand og derved sikre sig Herredømmet over det nye Foretagende —
de vilde derved ej alene blive Ejere baade af Tømmerpladserne og

den store botaniske Have, saa at de fik billig og bekvem Lagerplads

nok til dem selv, men de vilde endog kunne bortleje > Pladser, Kældre,

Pakhuse og slige Bekvemmeligheder« til Andre og derved skaffe sig

store Indtægter. Men Betingelsen burde saa ogsaa være den, at de

Grunde, man saaledes fik gratis overladt af Staten, bleve indrettede til

en kirkelig Frihavn, samt at Grosserer-Societetet fik en Slags Eneret

paa Bebyggelsen af dennes Territorium.

Dette Forslag blev modtaget med Begejstring, og de 200 Aktier

blev tegnede paa Stedet. Af de store Firmaer tegnede

Borre & Fenger sig for 20

Johan Peter Suhr — 14

G. Behagen — 12

John & D. Brown — 10

Peter von Hemert — 10

Skibsted & Beck — 10

Joh. Ludw. Zinn — 8

Fabritius & Wever — 6

(>hristian Hansen — 6

J. Beck & Co — 5

Frédéric de Coninck — 5
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('lii[)pindale & Selbye sig for 5

(iiistineyer's Kuke & Sønner — 5

Jens Lauritzen — 5

Morlen Munck — o

Ryberg »!i Tliygesen & Co — 5

Abraham Schneider — 5

V. Tutein — 5

C. Thallntzer — 5

Samtidig vedtoges det at svare CoUegiet, at livis man filt overladt de

oftnævnte (irunde gratis, var man villig til paa egen Bekostning at

lade dem indhegne og til en Begyndelse opføre 1 fireetages Pakhus af

50 Alens Længde og 24 Alens Dybde og siden flere, efterhaanden som

der blev Trang dertil, dog at der til de af Collegiet angivne Vilkaar

endnu maatte føjes:

1) At de oplagte \'arepartier maatte have mindst 100 Rdl.s Værdi.

2) At det kun maatte være Societetels Medlemmer tilladt at indfortolde

Varer fra Fribavnen.

Dernæst forventedes det, at Hs. Majestæt yderligere vilde bevilge

Foretagendet følgende Begunstigelser:

3) Nedsættelse af Lastepengene til del halve for Skibe, som lossede

eller ladede deres fulde Ladninger ved de paagældende Pakhuse

og Pladser.

4) Frihed til at bolde egen Vægt og Maal, saa at ingen i Frihavnen

skulde være forbunden til at bruge de anordnede Vejere og Maalere

uden ved Indførsel til Staden.

5) Toldfribed for de til Anlægel nødvendige Bygningsmaterialier.

6) Opnmdring af Havnen paa Statens Bekostning ud for det paa-

gældende Terrain indtil 16 å 20 Fods Dybde.

Endelig forventede man, at det tillodes de Handlende at skalte og

valte frit med deres Varer, som de vilde, indenfor Frihavnsmuren, saa-

ledes at Toldvæsenet kun øvede Tilsyn med Udkørselsportene fra

Pladserne. Skødet paa (Irund og Bygninger tænktes udstedt til Gros-

sererne og deres Arvinger — »samme til evindelig Arv og Ejendom

uden Nogens Paatale al beholde med bestandig Frilagelse for Indkvar-

tering, Lygte-, Sprøjte- og Renovationsskal, samt alle ordinære og

ekstraordinære Onera, som enten allerede ere paalagte, eller i Fremtiden

kunde paalægges enten i Henseende til Tønnnerpladsernes eller Havens

(irunde eller de dcr[)aa opførende Bygninger: men om Nogen af de

Grosserere, som nu eller herefter tager Del i disse Bygninger og Ind-

retninger, ved Døden skulde afgaa eller ophøre med Groshandelen, og

14*
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sin Andel vilde afhænde, niaalte det ikke ske til nogen Anden end en

(Irosserer, der driver Handel alene i stort.«

Her overfor viste (^onimerce-CoUegiet — stadig med Schinimel-

niann i Spidsen — sig overordentlig imødekommende, idet man stillede

i Udsigt, at samtlige Begunstigelser, med Undtagelse af Nedsættelsen

af Lastepengene, vilde blive tilstaaede — kun ikke den af Societetet

ønskede Eneret paa at lade Varer fortolde fra F"rihavnen. Da Øje-

mærket«, skriver CoUegiet, »er i Almindelighed at skalfe Staden en

saa vidt muligt fri Entrepot-Handel, saa kan det Vilkaar, hvorpaa de i

denne Hensigt saa bekvemme og anselige Pladser overlades, ikke taale

det mindste Skin af Monopol for et vist Societet alene deraf at betjene

sig, men Friheden maa bestaa derudi, at baade Ind- og Udlænding,

Borger og Fremmed, med inden- og udenlandske Skibe kan oplægge

tilladte og forbudne Varer.« (>ollegiet trøster dog (Irossererne med, at

Ingen rimeligvis vil profitere mere deraf end disse, men ogsaa Andre

maa det imod en Lejeafgift til Grossererne tillades at nyde godt af

Frihavnen. Desuden loves tier dem, at Aktiebrevene kun maa komme
til at lyde paa en Grosserers Navn, saaledes at al Transport eller

Cession til en anden skal være ugjddig. — Endelig udbad man sig et

Forslag til et »Porto-franco-Reglenient < med vedhæftet Takst for Pakhus-

lejen, og saa snart dette indkom, skulde Sagen straks lilive refereret

til Kongen — »paa hvis Allerhøjeste Resolution det da beror« d: paa

hvis enevældige Minister det da beroede.

Denne Skrivelse var af 1(5. Maj 1771. Den blev oplæst i et Societets-

Møde den 28. Maj, hvorpaa et snævrere Udvalg straks gik i Lag med

at affatte det ønskede Forslag til et Reglement.

Allerede den 6. Maj 1771 havde imidlertid Struensee ophævet de

ved Toldforordn. af November 1768 indførte Indskrænkninger i Oplags-

retten (kun et Aars Oplæggelse og Sikkerhedsstillelse for Afgifterne) for

fransk og rhinsk Druebrændevin samt Vineddike, og for disse Varer

samt for Salt (Fdg. af 8. Oktober 1770) var saaledes Kreditophu/et paany

oprettet i sin fulde Udstrækning som ved Fdg. af 4. Juli 1726. (Sam-

tidig blev der tilsagt de andre Købstæders Handlende lige Frihed med

Kjøbenhavns efter derom i hvert enkelt Tilfælde indgiven Ansøgning

til Generaifoldkannneret.)

Herved maatte ganske naturlig de kjøbenhavnske Groshandleres

Interesse og Iver for Frihavnsplanen noget kølnes, og Overvejelserne

om del forlangte Reglement skred da ogsaa langsomt frem. Først hen

i Oktober blev man færdig. Grosserer-Societetet tilbød, naar det fik

en Strækning af 700 Alen i Længden, regnet fra nuva-rende Amalien-

borg Palæ og nordefter, og 76 Alens Bredde, samt evenliiell den forhen-
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vil-rende botaniske Have frit lilskødel oj« llaxncii luI (lerfoi- luldylicl |>aa

Statens Bekostning til 20 Fods Dybde, at indhegne denne Plads ()gder|)aa

o|)fore til en Begyndelse et lireetages l'akluis. .")() Alen langt og 24 Alen

dybt. Dette Teiiilorinin sknlde va're en l'orlo frdiico. livoi' alle Slags

til Inden- og rdenrigshandelen bebovende \aier, Kindl alene nnd-

tagen, ja endog saadanne Varer, som ellers ere (>)ntrebande , algirisliit

kunde ophvgges, hvad enten de tilbragtes med danske eller IVemmede

Skibe — og af alle saadamie oplagte Varer, som igen ndl'ortes. sknlde

der »ej svares nogen Told, Konsnmtion og Accise eller Inad andet

Paalæg va're kan uden alleneste en Uecognition til den kgl. Kasse<

af 1 pCt., naar N'arerne indbragtes med nprivilegerede Nationers Skibe

— ellers V2 p<'-t. af N'a-rdien. Denne skulde beregnes efter Original-

fakturaen, saaledes at de udlossede Varer under ingen Omsta'ndigheder

kunde aabnes og visiteres ved Opla-ggelsen eller ved l'dlorsel til Ild-

landet, men kun i Tilfadde af senere Indfortoldning. Skibe, som

lossede eller ladede deies fulde Ladninger i Frihavnen, skulde kun

betale Halvdelen af de sa'dvanlige Havne- og Laslejienge. Som Slulnings-

bestemmelse i Reglementet foresloges endelig følgende:

Da Øjeniærket af de saaledes ved Toldboden , ])aa de gande

Tømmerpladsers Strækning og i den store botaniske Have indrettende

Pakhuse og Porto franco i Almindelighed er at skalfe Staden en fri

Oplagshandel og Stabel, som ellers og kaldes Vederlags-, ludrepot- eller

Transithandel, saa bør vel Friheden bestaa udi, at saavel Udlænding

og Frenuued paa den oven foreskrevne Maade som IndUending og

Borger baade med inden- og udenlandske Skibe derudi kan oplægge

baade tilladte og forbudne Varer. Men del er dog fornemmelig til

Stadens Groshandlere, som derpaa have vundet Borgerskab, at Hs.

Majesta-t préférablemeid overlader Pladserne for der])aa at bygge, hvilket

Selskab det følgelig ogsaa tilkonnuer at hæve Pakhuslejen, hvilken

Leje udi efterstaaende Taxa saaledes ei- bestemt, at den ikke kan blive

Kntrepothandelen eller andre udenfor Selskabet, som vil opkegge X'arer,

til Besvær, og derhos beller ikke ringere, end at Societetet, som gør

Bekostningerne paa Bygningerne, jo kan have billig Revenue for Rentei'

til Bygninger og Indhegns og Boha-rkers Vedligeholdelse og andre

Omkostninger.

'

Delte l'dkasf indsendtes af Borr-e til kongelig A|)i)robalion den

2;i Oktober 1771, og samtidig udtaltes det. al man gerne -ønskede jo

før jo heller at blive forvisset om«, hvorvidt Sagen dermed kunde gaa

i Orden, paa det dermed kunde gøres Begyndelse«. Men«, tilfojis

der, skulde samme mod F"orhaabning ikke finde Bifald eller altfor
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længe^udsættes, turde der niaaske møde saadanne Vanskeligheder, som

ville hindre os i vor Hensigt.

s

Som disse sidste Ord noksom vise, var dette Forslag til Friha\Tis-

reglementet Grosserer-Societetets Ultimatum i denne Sag. Tiderne havde

siden 1769 stedse forværret sig i økonomisk Henseende, og navnlig

var 1771 for Kjøbenhavn et sandt ; Hjemsøgelsens Aar«, saa at en

Samtidig slaev, at Staden »næsten i aUe Henseender truedes med en

forestaaende l'ndergang«. Struensees Regimente bidrog væsentUgt hertil

ved at stanse Fabrikvirksomheden, ophæve General-Magasins-Kontoret

og ved gennem Inddragelsen af en Mængde Pensioner og Understøttelser

at forringe en stor Del Menneskers Købeevne. En ødelæggende Fri-

handelsforordning (PI. af 3. September 1771), hvori det tillodes at ind-

føre alle Slags Fabrikata fra de tyske Provinser mod 7^ 2 pCts.s Told,

aabnede endelig alle Sluser for en sand Oversvømmelse af fremmed

Smuglergods, der fandt Vej gennem Hertugdømmerne, og med en vis

Ret kunde det efter Struensees Fald siges, »at Hamborgere og Lybæk-

kere og Hollændere aldi'ig kunde have ønsket sig bedre Anordningers.

Handelsbalancen blev os under disse Forhold snart imod, saa

meget mere som Landet paa Grund af slet Høst maatte have store

Korntilførsler udefra, hvortil kom, at Staten paa forskeUig Vis maatte

gøre Udvej for at skatTe Penge til Dækningen af de store Omkost-

ninger ved Fortsættelsen af Fjendtlighederne mod Algier.

Af de store Handelskompagnier havde det Asiatiske i de samme
Aar en Række store Uheld, den ostindiske Handel ophørte næsten helt,

og paa den kinesiske tjentes der saare lidet (jfr. ovenfor Side 104, Anm.).

Det almindeliye Hdiidelskompacjni havde forblødt sig paa mislykkede

Fiskeriforetagender under Norges, Islands og Grønlands Kyster og

havde største Lyst til med \'eniod at hægge Selskabets Octroy for

Hs. Majestæts Fødder . Et i 17(35 nyoprettet guineisk Handelssocietet

betalte sig ogsaa kun daarUgt — og kun den frigivne iwstindiske

Handel var i fuld Flor: medens der i 1768 kun vai- blevet udfort

vestindiske Varer fra Kjøbenhavn til en Værdi af ca. 60,000 Rdl., blev

der i 1770 udført for over 100.000 Rdl. mere. I 1771 gik dog ogsaa

denne Handel paany noget tilbage, Middelhavsfarten havde Krigen med

Algier helt stanset — og, som lige ovenfor berørt, var det almindehge

Næringsliv i Hovedstaden, og dermed den deraf betingede loco-.\fsa't-

ning betænkelig i Tilbagegang, delvis endog i en hel Oplosnings-

tilstand.

Peiu/eiHi'senet var herunder beg^iuU paany al vakle. I 1770 havde

Courantsedlernes Kurs i Forhold til Hamborger-Banco svunget mellem

127 og 132. Schimmelmann, der tidligere paa egen Risiko havde fore-
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laget (le sivdvanlige HoisoperalioinT for al modvirke Kiirsrald ved

lUMiilig paa passende Tidspuukter her al opkøbe N'eksler paa rdlandel,

som derpaa blcve solgte i Hanihorg imod Vekselkrav paa denne Stad

— og derfor kun l)etinget sig et saa lavt Vederlag som * 2 pC^t., meldte

nu Pas. Over-Skatte-Direklionen maatte derfor i Begv'ndelsen af 1771,

da Kursen stod i 128, henvende sig til Hanken og anmode den om at

medvirke til at ha've og holde Kursen. En af dennes Hestyrelse. nemlig

Josl v. Hemert, paatog sig da al udføre dette Hverv imod Ret til at

disponere over en Kapital paa 120,000 Rdl. I Løiiet af de følgende

10 Maaneder, altsaa til Novendier Maaneds Udgang, indkøbte v. Hemert

stadigt Veksler, men Kursen sank alligevel bestandigt og var ved Slut-

ningen af Aaret 131.

Paa denne Tid vare saaledes ej alene Kursforholdene og dermed

Vekseltransaktionerne paa Udlandet vovelige og vanskelige, men des-

uden vare Penge sjeldne og Kapital saa at sige ikke til af faa fat i.

Banken havde i Aarene 1769— 71, belært af tidligere Erfaringer, udvist

stor F"orsigtighed og stadig holdt "Seddelomlobet paa den samme Stør-

relse. De til Private udlaante Midler holdtes indenfor den ved Konven-

tionen af 1766 fastsatte Grænse af 3 Mill. Rdl. — kun i Aaret 1770

udvidedes Summen med 400,000 Rdl., da den opblomstrende vestindiske

Handel skabte en Del helt nye Laanekrav, dels i Form af Laan paa

Raasukkere, dels til Anlæget af Sukkerraffinaderier, hvilken Penge-

anbringelse syntes naturlig og fordelagtig. 1 Foraaret 1771 kunde dog

Bankbestyrelsen indberette, at Udlaan til Private atter var nedbragt til

3 Mill. Rdl., og man ansøgte derfor paany Over-Skatte-Direktionen om
at maatte udvide Laanegrænsen med 200,000 Rdl., men dette blev

afslaael

Struensee tænkte sig nendig de herhenhørende Forhold orihiede

paa en hel anden Maade. Kort efter, den 28. Maj 1771, lader han

Kongen ved en Kabinetsordre paabyde Oprettelsen af en Girobank,

som skulde forbindes med (^ourantbanken og have en Søsterbank i

Altona. Sagen henvistes til den ekstraordinære Finanskommission.

Det var Meningen, at Kongen skulde indskyde 200,000 Rdl. i 2000

Aktier h 100 Rdl., og »at paa de bedste Steder i Norge de formuenste

Købmænd skulde fra Banken fourneres til al gøre Udlaan afs.

Som saa mange andre af Struensees store gode Planer blev denne

kun paa Papiret. Han kunde, som Sturz saa tr.æfTende bemærker:

»\ieles anfangen. allein niehls auslTdiren — han havde de bedste

Grundsætninger , men savnede »Udførelsens sande Kunst«. Heller

ingen Gavn fik Handelsstanden af en Plan om, at der rundt om i de

store Byer skulde oprettes en Slags Handelskamre, hvorfra Deputerede
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skulde træde saninien i en Commerceconference, der skulde fungere som

en Slags Handelsministerium. 1 Stedet for blev der forelobig skabt en

saakaklel Connnercedeputation — hvori bl. a. Niels Ryl)erg fik Sæde

— men hverken l)lcv dennes Myndighed og Opgave klart bestemt, ej

heller tik den nogk' Midler at raade over. Den tidligere Comniercefond

blev tvertimod inddragen i den »almindelige Kasse, og Struensee lod

Kongen resolvere: naar Jeg finder noget nødvendigt til Handelens Op-

muntring, saa agter Jeg hver Gang at anAise det« . Conimercedeputationen

fik imidlertid aldrig Struensee til at anvise nogetsomhelst — og det

tidligere saa betydningsfulde Commerce-Collegium blev den 4. Juni

(1771) henlagt under det den 29. Maj oprettede Finanscollegium og

kort efter helt ophævet. Sannne Dag (4. Juni) l)lev Schimmelmann

afskediget som Deputeret i Collegiet.

Dermed var Schinimelmanns handelspolitiske Hverv endt, og

hans Indflydelse paa denne Gren af Statsstyreisen berøvet ham. Gros-

serer-Societetet havde saaledes mistet sin fornemste Støtte i Frihavns-

sagen. Under alle disse sannnenstodende Omstændigheder var det

ikke til at undres over, at Grossererne ved BegAiulelsen af Vinter-

saisonen 1771—72 — som de imodesaa med stor Uro, og som i VirkeHg-

heden ogsaa blev en af de va>rste i Mands Minde — trykkede sig ved

saaledes at skulle paatage sig den finansielle Byrde ved Anla>get af et

forholdsvis kostbart Etablissement, som først efterhaanden og ad Aare

kunde ventes at ville bringe den tilsigtede Nytte.

Og naar man tager hele Tiden den Gang i Betragtning — dens

Usikkerhed, dens Vilderede og Forvirring — kan man endnu mindre

undres over. naar Grossererne tilføjede, at hvis Sagen altfor længe

udsættes , turde den maaske møde Vanskeligheder — uoverstigelige,

ubestennnelige Vanskeligheder.

Ja, hvad kunde der ikke hænde? I Efleraaret 1771 var i hvert

Fald Alle fattet paa det værste, urokkelig vis paa, som man var, at

Noget maatte der ske, saadan kunde det ikke blive ved at gaa. Først

havde der været de norske Matrosers noksom berømte Tog til Hørs-

holm den 10. September for hos Kongen selv at tiltrygle sig eller til-

tvinge sig de dem lovede Kostpenge. Dernæst Mikkelsdag Festen paa

Frederiksberg, den af Hoffet givne Gocagne med stegte Beder, Grise og

Gæs, som skulde have været en Forsoningsfest for Holmens Folk, men

hvorfra Dronningen og HofTet i sidste Øjeblik blev borte og i Stedet

for endogsaa forberedte sig i)aa Flugt, da de underhaanden fik Nys

om. at der skulde være et Komplot i Gære til at myrde Struensee og

Brandt. Og disse to Tilfælde var kun Udslaget af den almindelige

Uro og Svimmelhed. Optøjer, Tumulter og Gadeslagsmaal hørte til
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Dagens Orden, vilde og besynderlige Rygter løb Staden rundt, og hele

Hærskarer af frække og dumme Flyveskrifter dryssede ned over Befolk-

ningen som en summende Svan-m af giftige og væmmelige Spylluer.

Alverden imodesaa en Omvæltning, Fisker- og Grontkoncrne paa

Amagertorv sagde: i Morgen faar vi Rebellion.«

Og dog var det kun faa Maaneder siden, Struensee var steget op

til Toppunktet af sin glinuende Hojde. Men allerede kort forinden

havde Schimmelmann tidligere end nogen Anden fornemmet og forud-

sagt det kommende Uvejr.

It;i den d:inske Handels Em[)ire 15
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DA Schinimelmann i BegAiidelsen af Juni fik sin Afsked som Dejiu-

teret i Commerce - Collegiet , samtidig med at dette henlagdes

under Finanscollegiet , var det kun den formelle Afslutning paa den

Udvikling, som Forholdet mellem ham og Struensee havde taget.

Alle samtidige Vidnesbyrd stemme overens om, at Schinimelmann

var en saare smidig Natur, der snildt forstod at smigre Enhver, som
han ^^lde vinde, eller for hvem han fiygted'. Og man tør trøstigt gaa

ud fra, at det maa have kildret Struensees Forfængelighed at høre en

saa hojtstillet og for sin store Kyndighed allerede vidtberomt Finansmand

som Schinimelmann falde i Henr^'kkelse over hans forfløjne Planer, vel

ogsaa med Overbevisningens Sandfærdighed i sin Stemme vurdere de

bedste af dem efter Fortjeneste. Som vi have set, stillede Schimmel-

mann uden at kny eller knurre sine Evner, sit Arbejde og sin Anseelse

til den nye Regerings Tjeneste og gav sit Bidrag til Klarlæggelsen eller

Gennemførelsen af de Planer, som Struensee — dels selv, dels gennem

Gåhler — antydningsvis udkastede. Det lykkedes ham ogsaa at holde

skjult for denne, at han stedse holdt Traadene vedlige med det styrtede

Hofpartis fornemste Mænd, Bernstorff og Schack-Rathlou. Han vidste

stadig at bære Kappen paa begge Skuldre, saaledes som Omstændig-

hederne klogt byde, naar man er ude i ondt Vejr. Med stor Finhed

spillede han sit Dobbeltspil — for Bernstorff stod han som den bekym-

rede Fædrelandsven og hans egen eneste Støtte; for Struensee som sin

Konges nidkærre Tjener, der lystred' den kongelige Villie uden at

bekymre sig om, hvordan denne blev til. Samtidig sørgede han ogsaa

for paa anden Maade at glide ind i den nye Situations rige Rokoko-

ramme som en glimrende og stilfuld StalTage. der khedte Ensemblet

godt. Som vi alt have hørt, holdt han prægtige Maskerader for Hoflet

i sit Palæ. Saaledes fejrede han Kongens Fødselsdag den 29. Januar

1771 med en straalende Fest, hvor hele Hoffet var til Stede, og samme

Dag var hans Gemalinde en af de faa, som fik den nystiftede Mathilde-

Orden. Det morede Dronningens Elsker at danse, og som Figaro siden

sang om sin Herre, kunde ogsaa Schinimelmann den (iang have sagt
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om ilcii soiu'iT (ireve , ;it hvis Ur. (irovcii liavcU- Lyst til :il (lanse,

vilde han ikke i Farten ham stanse — naar han IjIoI dansed' elter

hans Spil.

Dog hertil var Striiensee ingenlunde villig.

I liegyndelsen af Vinteren 1770—71 var Struensee endnn alllor

oplaget al' at rydde (irnnden Ibr sit slore, sand'nndsforhedrcnde Værk,

til at noget egentligt Sammenstod kunde linde Sted mellem dem. Men
ellcrhaanden som Held og Hovmod pusted ham op, niaatte Landet

blive for lille til at rumme en Struensee og en Schimmclmann som blot

formelt Jævnbyrdige. Struensee var for egenraadig, selvklog og skinsyg

en Xatur til al taale en Mand med Sehininielmanns Prestige og Ind-

flydelse ved sin Side. Allerede i Marts 1771 gik der Rygter om, at

han vilde blive fjernet, og disse Forlydender havde dog i hvert Fald

saa meget paa sig, at den ældre Bernstorff troede derpaa: han vilde

derved, skriver han i et Urev fra Maanedens Slutning, mi.ste sin sidste

Ven.*) Sikkert er det, at Schimmelmanns Indflydelse ved Foraarets

Begyndelse var saa ringe, at da han af egen Drift skriver til August

Hennings og lover ham sin Protektion ved Besættelsen af en just da ledig

Legationsraad-PIads i Frankfurt — han har altsaa selv troet, at denne

hans Protektion dog betod nofjet— saa visle del sig, at Struensee allerede

kort i Forvejen havde afslaaet Hennings hans Anmodning. Om de

Hindringer, Struensee lige forinden havde lagt i Vejen for Schimmel-

manns Plan til en kjøbenhavnsk Frihavn, er ovenfor berettet.

Endelig maatte det ogsaa staa Schimmelmann klart, at det var Struen-

sees faste Forsæt efterhaandcn at omordne hele Statsstyreisen, saa at

alle dens enkelte Dele sank ned til blotte Kontorer i en almægtig Ene-

ministers Tjeneste, og dermed var den af Schimmclmann stedse

allraaede og hævdede Selvstændighed paa hans Særomraader fuld-

stændig uforenelig. Som indledende Skridt i denne Retning begj^ndte

Struensee — efter Geheimestatsconseillets Ophævelse den 27. December

1770 — ved Kabinetsordre af 29. Maj 1771 at oprette et saakaldet

Finanscollegium, hvorunder efterhaandcn alle administrative Afdelinger,

som havde al gore med Handels- og Finanssager, blev inddragne —
og det var tydeligt, at dette ny Collegium skulde være »det første

CoIIegium i Riget og del, som havde den slørsle Magt«. Til Om-
dannelsen af Administrationens Maskineri svarede endelig paa det

personlige Omraade el Vndlingeregimenle, under hvilket Schimmelmann

•) Det kunde paa dette ridspunUt iiif{ciiluiule være lieiiistDiff liHej^yldif^t. thi den

Undersogclsc. der efter Striiensees Ordre var ijidledet i Anledning af den paa Hern-

storfTs Initiativ foretagne Kks|)edition ti! Algier, tog just en for ham lioj.st uljeliagelig

Vending.

15*
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saa Struensees »Kreaturer« idelig blive puffede frem og sig selv lang-

somt, med sej Elskværdighed trængt tilbage — og paa Skatmesterens

Felter var ovenikøbet disse Struensees Favoriter ingenlunde uværdige

eller udygtige Mænd, men tvertimod kyndige og kloge Konkurrenter,

som f. Eks. Struensees ældre Broder og Oeder.

Saaledes var Schimmelmann ved Sommerens BegAudelse, uden

der var sket noget Brud mellem Struensee og ham, sindigt og sagteligt

gledet bagud ned ad Statsvognens Bagsmække, og da hans Afsked fra

Commerce-Collegiet endelig kom den 4. Juni — hvorhos teende Dage

efter Rente- og General-Toldkannneret forvandledes til Kontorer under

Finanscollegiet — fandt han sig saaledes selv staaende paa Lande-

vejens bare Bund, medens Vognen rullede videre med Struensee tronende

hojt paa Forsædet som Kusk.

Men som den hejst affable Hofmand han var — ikke uden Føje

kaldtes han overhovedet Allemands Ven — tog han sammen med

sin Hustru til Hørsholm, da Hoffet netop i de samme Dage forlagde

Residensen dertil. Det var imidlertid hans Agt uden Opsigt at tra^kke

sig tilbage fra Scenen — den skønne Sommertid var ogsaa et velegnet

Paaskud til at besøge sine Godser. Han af\iklede derfor de Forret-

ninger, som endnu stod tilbage, fik saaledes i Begrundelsen af Juni

afsluttet Møderne i Konmiissionen, sendte sin Søn Ernst til Norge og

kunde derpaa melde sig til Afskedsaudiens hos Kongen og Dronningen,

medens han dog for alle Tilfældes Skyld lod sin Hustru blive ved

Hoffet.*)

Neppe havde han besluttet sig til at rejse, før han var lige ved at

fortr\'de det. Naar han med fuldkommen Fatning havde bekvemmet

sig til at forlade Skuepladsen, saa var det, fordi han af hele det for-

virrede og fremfusende i Struensees Færd havde faaet Indtrykket af,

at det klogeste, man kunde gøre, var at overlade det ny Regimente til

sig selv— overlade det til selv at føre sig til Fald. Han var saa over-

bevist om, at dette vilde ske, at da han samme Dag, han har taget

Afsked med det kongelige Par, erfarer, at Struensee paa Grund af et

Spring fra en løbsk Hest var kommet til Skade med sin højre Arm

og derfor maatte holde sig i Ro, saa tænker han sig straks en Kata-

strofe nær forestaaendc. »Kongen«, skriver han den 21. Juni 1771 i

*) Hvor langt det var fra. at Schimmelmann tog l)ort i l'naacic. ses ogsaa deraf,

at han ikke alene næste \'inter kom igen til Hovedstaden, men dér paany spillede en

glimrende Rolle som Hoffets Vært. Hver Onsdag holdt han stor Assemhléc. og Ind-

bydelserne hertil, der gjaldt for hele N'intcren. udgik til Alle ved Hofetaten >lige ned

til virkelige Kammerjunkere incl.« — samt til alle fremmede Ministre, Charges

dafTaires osv.
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et fortroligt Brev li! Schack-Rathlou, »er ikke i den bedste Forstaaelse

med Dronningen og Strnensee, og Alt beror nn paa Kaninicrberre

Branill. Man er meget bange for drev Rantzan, som ligeledes er op-

bragt paa Struensee«. Han peger saaledes her lige paa de to Mænd,

fra hvem ganske rigtig Faren den (iang naTmest truede den mægtige

Minister — og i Virkeligheden blev jo Grev Rantzau-Ascheberg ogsaa

en af Hoveddeltagerne i den senere Sammensværgelse. Og han til-

føjer: »jeg troer, vi vil snart hore meget Nyt fra Hirschholm«.

Saa hurtig, som Sehinunclmann troede, kom det nu ikke. I Juli

stod Struensees Lykkestjerne i Zenith. Den 14. Juli blev han ndna^vnt

til (leheime-Kabinet-Minister, — den 22. Juli, paa Dronningens Fødsels-

dag, lod han sig og Brandt gøre til Grever, og samme Dag blev hans

og Dronningens Datter Prinsesse Louise Augusta døbt. Juliane Marie

maatte holde Barnet over Daahen, Kongen og Arveprinsen stod Faddere

— »you will easily guess why, thcir reason is verv' obvious«, som Louise

Gramm skrev til sin Broder, den senere saa navnkmidige Grev Chr.

Ditlev Reventlow, hvem hun samtidig ironisk ønskede til Lykke med

disse nye Kollegaer i Greveværdigheden.

Da Hosten det Aar skulde til at gaa i Huse, fandt man en Dag

fem Kort naglede til Rideskolens Port: Klor Knægt og Klor Dame, der

symbolsk traadte Hjerter Konge under Fødderne— og to blanke Kort,

hvorpaa der var tegnet en Stejle og en Galge.

Da den næste Vaarsæd skulde saaes, var den fiygtelige Spaadom

oph'ldt. Grev Struensees Lemmer klædte Stejle og Hjul.
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HIN rige og stolte Tid, som indlededes med Ludvig XM's og Marie

Antoinettes Tronbestigelse, de nordamerikanske Fristaters Uaf-

hængighedserklæring og det ved Franklin skabte Forbund mellem det

gamle Evropas fornemste, nu foryngede Enevælde og den ny Verdens

Frihedsland og Fremtidsstaf , har herhjemme ikke efterladt sig noget

skønnere og mere talende Mindesmærke end den Park og det Lyst-

slot, som Frédéric de Coninck, da Tiden kulminerede i Begyndelsen

af Firserne, anlagde og byggede under Navn af »Dronninggaard«.

Der er Tider for Grøde og Tider for Glans, gylden Grøde og gold

Glans. Der er Tider for Saaning af den gode Sæd og for Høst i Huse,

store Tider — paa deres Frugter skulle I kende dem. Men der er

andre store Tider, hvor Blomster brydes for at blot Buketter kan bindes,

og af dem bliver kun de straalende Minder om Farvernes rige Fylde

tilbage. Men maaske netop derfor staa de for Efterverdenen med et

Sansernes Trylleri som finere og skønnere end alle andre Tider og Dage.

Saaledes var det just med hint Spand af Aar. Baade hjemme og

ude, men dog især ude. Der var høj Luft over Menneskenes Liv, og

alle deres Tanker var Søndagstanker. Del var en rngdommens og

en Haabets Tidsalder. Ungdommens Haab og Ungdommens Tro,

og dens smittende Glæde bare ved det at leve, og dens sejrrige, sorg-

løse Tillid til, at dens Tid var inde og at hele Menneskeslægten var

l)leven ung med den — dette just gav Tiden sit Præg. Man troede.
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at Guldalderen var kommen. Man talte om, at intet større Gennem-

brud var sket siden Amerikas Opdagelse — og havde man ikke ogsaa

opdaget meget mere end dette fjerne Farernes Land? »De Lykkeliges 0«

havde man opdaget, midt iblandt sig: det gjaldt jo blot om at lade

Naturen raade, give Friheden Æren og faa Filosoferne til at styre Land

og Rige. Aldrig er der fundet en simplere Recept for Menneskelykke

end denne: overlad blot Mennesket frit at følge egne Lykkelængsler

og egen Lykkedrift.

Det var kun faa Aar for den franske Revolution. Men Morgenen

var klar og smuk, Himlen ren og blank, og var der sære Tegn i

Synskresens Skyer, saa tydedes de den Gang som var det en Velsig-

nelsens Varme, der var i Vente, og Ingen saa i dem Trusler om det

store Tordenvejr. Var ikke Forfolgelsestiden for Frankrigs Filosofer

forbi, sad ikke et ungt velmenende Herskerpar paa Landets Trone,

og var man ikke i alle Salonerne blevet enig om, at Antikens Dyder,

Arkadiens simple, landlige Glæder og den skønne Naturtilstand var

vendt tilbage for Menneskeheden? Var ikke Natten svunden og

Dagen kommen?
En Tolerancens Tidsalder kaldte man sin egen Tid. En Papir-

alder er den ogsaa bleven kaldet. Thi dens Visdom var kun Bøgers

Visdom, den skabte intet Værk, intet Livsværk, men kun et Utal af

skrevne Værker. Den gav de Sultne ikke Stene, men Bøger for Brød.

Og den Rigdom af Guld, der symbolsk strømmer ud af Tidens mange

Overflodighedshorn i Salenes dekorative Udsmykning, var som oftest

ogsaa kun af Papir, Banknoter og Penge af Papir.

Men for hvad den fejled og forbrød, mest som Undladelsessynd

— thi det var dog Fortidens Skyld, der skabte Revolutionen — blev

der jo i det førende Land, Frankrig, ogsaa tifold bødet. Her i Landet

var Tiden i kun altfor meget som Modsætning til det toneangivende

Land tor, træet og gammeldags, saaledes i hvert Fald for de Styrendes

Vedkommende. Men til Geng:eld var den vundne Rigdom større og

sikrere, der blev ingen Dragesæd saaet og ingen Spire til Fordærv

nedlagt. Destoværre heller ingen Spire til Velsignelse, thi ogsaa for

vort Vedkommende er det Tidens Forbandelse, at der i Travlheden

ikke var Stunder til at saa, men kun til at sanke i Lade, og da de

magre Aar fulgte efter de fede, blev som Indledning al den indsankede

Rigdom fejet og hvirvlet bort som Støv for Vinden. Det er i korte

Træk hint Stykke glimrende Handelsperiodes Historie.

Men saa længe det vared, og alt gik godt — »under en viis og

mild Regierings Indtlydelse og Beskyttelse«, som det hedder paa den

pragtfulde romerske Søjle, de Coninck i 1784 lod opstille i Dronning-
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gaards Have — saa levedes der nelop i de store Kobniænds Huse og

Haver det Liv i klare lyse Farver, i Sværmeri og Munterhed, med el

rort Sinds skiltende Stemninger mellem taarelyldte Smil og lettende

Glædcstaarer, som var Tidsalderen egen. Man lod Hoffet om at kede

sig under Juliane Maries og Guldbergs stramme og stive Styre- og

Levesa-t. Selv hengav man sig paa ilen ene Side til den klædelig-

kokette Folsondied, som skulde forestille et naivt, ufordærvet og ube-

rørt Gemyts sunde, letvakte Følelsesliv, paa den anden Side til den

smægtende Glæde over Landet og Naturen, som man ikke evnede at

gøre til en Kærlighedssag, men kun dyrkede som en Passion. Saa-

ledes genfindes det samtidige Evropas tvende herskende Træk: la sen-

sibilité og le sentinient du vert dels i enkelte større Adelsmænds Familieliv,

dels og særlig hos de fremmeligste af Tidens Handelsfyrster- —
tydeligst og klarest hos Ætlingen af den l)rabantske Huguenotslægt,

Frédéric de Coninck. Herhjemme bliver blot disse Grundstemninger

jævnere og sundere, vinder i Troskyldighed, hvad de taber i Stilfuldhed.

Skønt kun noget over hundrede Aar skiller os fra hine Dage, saa

ligger dog Menneskenes Maade den Gang at tænke og føle paa os

forunderlig fjern. Som nu bare det med de mange Taarer, man
fældedl 1774 var Leiden des jungen Werthers udkommen, den

berømte Maaneskins- eller Vergiss-mein-nicht's Periode brød ud over

den literært dannede Menneskehed og truede med at drukne den i

en sand Taarestrøm, i en Syndflod af Sentimentalitet. Herhjemme

slog den tyske Følsomhed mægtigt an : Klopstock og PZwald havde

forberedt den, og da Miller's »Sigwart udkom i dansk Oversættelse

1778 og Thaarup samme x\ar begyndte sine Elegier — hvo kunde da

den Gang holde Øjnenes Kilder tørre? Rahbek græd, Rosing græd,

Samsoe græd, og selv Pram, den praktiske Pram, der daglig bevægede

sig i Kancellistilen, kunde ikke tænke sig andet, da han skulde skrive

Mindeskriften paa Støtten ved »Emilies Kilde« over Ernst Schimmel-

manns i 1780 afdøde Gemalinde, end at Enhver, som havde elsket,

niaatte »nævne hende med Taarer <. Man græder sig ud af Aar-

hundredet — de sidste Taarer fældes af den unge Oehlenschliiger,

som varsler det nye Sekel ind.

Men for Datidens Bevidsthed forligedes al denne Graad saa højst

naturlig med en let og lystklingende Livsglæde. Det var den, som
fandt sit uforglemmelig skønne Udtryk i den saakaldte Louis XVI-

Stil. Smagfuldt og sikkert afspejler den Tidens Tro paa Tidens

Renaissance, dens Glæde over at have genfundet Antiken og Naturen,

dens genvakte Sans for Ynde, Uskyld og Enfold.

I 1748 var man begyndt at drage Pompeiis Skatte frem af Jordens
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Skød, og Mænd som Cochin og Caylis i Frankrig, Winckelmann i

Tyskland og Grev Hamh.ton i England udfolder fra Aarhundredets

Midle begejstrede og vellykkede Bestræbelser for alter at faa Antikens

ædle Simpelhed sat i Højsædet og faa styrtet Rokokokunstens Afguder

i Gruset.

Og med en forbloffende Hastighed brød man i Frankrig med

Rokokoens Unatur, dens kunstlede, snørklede Raninenient. Sikkerlig

var ogsaa denne Stilart, der i sin Blomstring havde været fuld af saa

megen lunefuld Gratie, sit Forfald nær. De letfærdige, men i deres

Koketteri saa yndefulde Nymfer, var tilsidst blevet drevne ud af Stilen

og havde overladt den helt og holdent til de bukkefodede Satyrer: af

det galante Ægteskabsbruds Forherligelse var kun de kaade og burlesk-

baarne Horn blevne tilbage. Kunsten og Smagen svingede mellem det

hæsligt forvredne og det sødligt fordrejede.

Blussende af Skamrødme vender nu Slægten sig bort fra dette

Kunstens kunstlede Kineseri. I Spidsen for den ny Bevægelse staar

Frankrigs Dronning. Marie Antoinette. Som det var en Favorit, en

kongelig Maitresse (Madame Pompadour), der havde ladet Rokokoen

blomstre og givet den sit Præg af Boudoirernes Letfærdighed og Last,

saaledes blev det ligesaa betegnende en Dronningehuslru og en Dron-

ningemoder, den fødte Fornemhed, Sundheden og Sædeligheden i een

Person, som hjalp til at skabe den ny Stil. Under hendes Beskyt-

telse blev den ny Tid til, under hendes kongelige Varetægt fandt den

sit skønneste, mest uforglemmelige Udtryk i Glvcks klassiske Musik,

hvis Tonedigtning rummer hele Antikens ædle Ophøjethed og sublime

Storhed i Følelse og Form.

Naar man derfor den Gang i Frankrig atter vendte sig mod Na-

turen, saa blev det kun det, man søgte og elskede i denne Natur,

som havde lundes, Marie Antoinettes, fiMske, fornemme og sarte Ynde,

som mindede om hendes skære, blændende hvide Hudfarve. Man
elskede eller rettere man forelskede sig i alt det i Naturen, som

ejede Farvens Renhed og Klarhed, Formens spinkle Elegance, de

enkelte Liniers stilfulde ophøjede Enfold. Derfor blev Stilen Blom-

sternes Stil, som hele Tiden var en Blomsternes Tid.

Fra Marie Antoinettes Yndlingssted »le petit Trianon«, gik denne

Stil sin Sejrsgang viden om Verden.

Det er et lille Slot i Versailles" Parker, bygget af Antikelskeren

Gabriel, smykket afGuibert. Det blev i sin Tid opført af den væmmelige

Vellyslning Ludvig XV i hans sidste Aar til hin la Du Barrij. hvis skønne

hvide Hals han paa sit Dødsleje ved et sidste Kartegn indviede til

Guillotinen. En Dag, da Ludvig XVI var i godt Lune, sagde han til
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Marie Aiiloiiu-tte: Du elsker Hlomsler, jeg vil give dig en Hiiketl«

Det var Trianon, det lille hvide Palads, som ligger midt i det Grønne.

Del l)lev Marie Antoinettes kæreste Opholdssted. Ved Hjælp al'

Arkitekten Mi(|ue. Maleren Huhert Rohert og Haveelskercn Herlugen

af Caraman lod hun det dekorere elter Tidens ny Smag, udstyrede

det med de kosteligste Møhler og anlagde i dels Nærhed en al' de

saakaldle »anglo-kinesiske« Haver, som var Tidens højeste Mode.

I Vægfelternes Ileliefprydelser (inder vi Vinhøstens, Munterhedens

og Musikens Sindhillcder: Guirlander af Druer, Masker og Pauker,

Rorllojler og Guitarer. Langs Panelerne lober der de fineste Ornamen-

ter: Antikens Trei'odder, Merkurstave og Lyrer. Buer og Pilekoggere,

Jagtens og Musikens Vaaben, krydsvis sammenføjede, og forskelligartede

Kurve med Frugter dale ned fra oven, hængende i brede Baand, som

ere knyttede sammen i stiliserede Sløjfer. Men fremfor alt er der

Blomster, Blomster i Kranse, Blomster i Borter, Blomster i slyngede

Baand — stive Lilier, yppige, farveskære Roser, blodrøde Valmuer og

lusende Smaablomsler i yndig Leg. Alt er holdt i lys og livlig Lod,

alt bærer Pranget af Renhed i Formen, Enkelthed i Linien, naturlig

Ynde og Lethed i Behandlingsmaaden.

Saa var der Haven — en a-gte »Stemningshave«, udkastet og gennem-

ført efter det Monster, som Datidens engelske Foregangsmænd i Have-

kunsten havde opstillet. VA bolgel'ormigt Terræn, hvor Høje og Hul-

veje skjulte Menneskene for hveiandre. Buskadser, som syntes saaede

af Vindens Luner, otte hundrede Slags sjeldne og sælsomme Tra'sorter,

hvis brogede Bladhang viste alle Farver fra isgraat til vinrødt og saa

grønt i de tusend Nuancer fra det spædeste Gule til Purpurets Violet.

Fremdeles slyngede Stier, brudte Alleer, kunstige Klippepartier, F:ngdrag

og Mosehuller, en Bæk i Bugter, kokette Vandfald, en skælvende Bro

og brusende Smaastrønnne I Og fremfor all en Grotte >/parfaite et bien

placée« for den stille Grublens Skyld, smaa Pavilloner, skjulte bag

Rosen- og .lasminhække. Freden og Venskabet helligede, et Kærlighedens

Tempel, hvor nok saa betegnende Amor snitter sig en Bue af Herkules'

Kølle, og endelig tronende, højt hævet midt over det hele et under-

skønt Belvedere.

»En flyvelet, fortryllet Pensel synes at have besprængt dette

Steds Porcellænsvægge med Lune og Lys«. Det dekorative Digt fra

Trianons Vægge er her gengivet, som var det med selve det levende

Livs Former og Farver. Aller træffer man (hiirlander af hvide Roser,

opløste Buketler og en Regn af Blomster, Hyrdefløjter og Hyrdestave

samt selvfølgelig de nedhængende Baand og Sløjfer, men som her bærer

Bure med vævre Egern og Krystalvaser med legende Fisk.
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Og endelig var der, lat not kast, den allerkæreste lille Landsby,

nysselig med smaa ganske ægte Huse, en Mølle en miniature og et

fortryllende lille Mælkeri af Marmor med Spande af ægte Sévresporcellæn

— Dronningen Aar Mejersken og Kongen var Mølleren. Og med den

elskværdig-forfløjne Letsindighed, som var dette lidet seende Par egen,

havde man ladet Maleren med særlige Penselstrøg antyde Virkningerne

af Tidens Tand paa de kokette smaa Landsi^yhuse. Saa og saa faa

Aar forinden Revolutionen som en anden Kronos skulde opsluge dem
og deres Værk med Hud og Haar!

I Trianon har saa at sige alt, hvad der rørte sig i Tiden faaet sit

yndefuldeste Udtryk: Skønhedstørsten , Guldaldertroen, Glæden over

den genfundne Antik og den idyllisk arrangerede Natur, den kunst-

neriske Sjæls-Adel, den anstandsfulde Ynde, Livslysten, Ungdommelig-

heden, Følsomheden, den let vakte, hastig opblussende Rørelse, Lykke-

troen og det glade, trygge Letsind.

Hvor meget af alt dette genlindes ikke paa hint Dronninggaard,

som vort Lands og maaske sit Aarhundrcdes største Købmand, de

Coninck, skabte os i Louis XVI-Stil. Her fandt han uden Tvivl:

jcette paix si profonde.

cette traiiquillité. ces doux amusenients.

ce travail. ce repos, ces plaisirs innocents.

dont Dronninggaard toujours abonde

et qu'il trouva si consolants<.

Saa niegef er i hvert Fald vist, at hvad hans Smag og Formue

skabte histude i den sommerskønne Egn ved Furesøens Vove, i ene-

staaende Grad bærer Vidnesbyrd for os herhjemme om Tidens sære

Ynde og sande Væsen. Mærkværdigvis ejer Danmark intet bedre eller

intet andet Skønhedsminde fra hin glimrende Opsvingsperiode, hvori

dog saa megen letvunden Rigdom strømmede ind i Landet, fordi det

pludselig fik Lod og Del i selve den store Verdenshandel — takket

være den gamle Schimmelmann og den unge BernstorlT. Især dog

den sidste, thi hans Statsmandskunst var det, som forlenede Flaget

med Neutralitetens Troldomsmagt, saa at det midt under den store

Søkrigs Kaperier fredeligt førte fremmed Gods til fjerne Havne og

Have. Men al denne Vinding af Fragt og Køhmandsfortjeneste, som

klog Handelspolitik og gode Handelskonjunkturer f\ldte i Lommerne,

tømtes lige saa hurtig ud. da Vendingen kom, og det var egentlig

kun den lige saa forudseende som dristige de Coninck, der i rette

Øjel>lik tik bjerget, hvad hans var.

Til Trods for de gode Tider under Guldbergs Styrelse er ogsaa



ik'rtbr (1(1 almindclij^c Iiidliyk af lians I^erioik' saa fattigl paa all, livad

der tillaliT Sindet og lylder del med Ilojlied og Beundring. Blod-

pletterne fra Struensees Skafot khebede ved dens Indvielse, de Forjæt-

telser, der straks var blevne vakte hos Samtiden, forblev uopfyldte,

Bondens Nakke fik Lov fremdeles at lude under Aaget, Sceptret syntes

at vakle i en Pedants bia-kklattede Hænder — og den dalevende Slægt

fyldtes ved BenistoriVs Fald i 17iSU og ved Schimmelmanns Død i

1782 af mørke Forudanelser.

Og dog var det langtfra saa, at Danmark den Gang stod tilbage

for de fleste andre evropæiske Lande i Henseende til god Smag og

Sans for alt det Skonne, Ny og Ejendommelige, sum bevægede Tiden.

I mangt og meget var vi tværtimod mere fremmelige, end man vanlig

plejer at foreslille sig det. Abildgaakd stod den Gang som en ny
opgaaende Stjerne paa Kunstens Himmel, Jens Juel skulde snart vinde

et Verdensry som Porlrætmaler, — og Ingen har jo netop som han
formaaet al skildre os Tidens Skikkelser efter Tidens Smag. Men
fremfor Nogen var der Wiedewelt, som allerede i 175(5—58 i Rom
havde delt Venskab og Værelse med den store Winckelmann og af

hans ildnende Tale indsuget den Begejstring for Antikens »ædle En-

fold- og Majestæt«, dens stille Storhed« og plastiske Ro«, som han

allerede saa tidlig som 1762 gav Udtryk herhjemme i et lidet Skrift

Tanker om Smagen udi Kunsterne i Almindelighed«. Og endelig

var der vor uforlignelige Bygmester Harsdorff, hvis sikre Kunstsmag

allerede forlængst havde ført til den Beundring for og Tilegnelse af

den joniske Søjlearkilektur, som skulde skabe os, omend først for-

holdsvis sent (nemlig efter Kjøbenhavns Brand 1795), blivende Byg-

ningsværker af berømmelig Rang. F"ra hin Periode stammer blot hans

egen Gaard paa Kongens Nytorv og Herkuleslogen i Rosenborghave.

Hans største Fortjeneste i hine Aar blev ved Tidens Ugunst af ren

negativ Art: han frelste Rosenborgs og Børsens Spir, som man vilde

henholdsvis nedtage og erstalle med — en Kuppel I

!

Del var saaledes ikke Foregangsmænd, man savnede. Men naar

disse i saa ringe el Maal fik Lov til at præge Tiden herhjemme, saa

skyldtes det netop den Karrighed overfor Kunsten, som vistes fra oven.

Under Frederik V og i (>hristian Vils første Regeringsaar var del Kongen

og HofTet, som lod Kunsten blomstre som en Hyldest af egen Storhed.

Men under Juliane Marie og Guldberg fik vi en Regering, som overfor

Akademiet vkun beskæftigede sig med Portnerens Kittel og Vægterens

Brænde, og som til Anskailelsen af anlike Statuer anviste — 95 Rdlr.«.

Ganske vist blev der ofret en Del paa fortsat kunstnerisk Udsmykning
Kra den clnnske Handels Kmpirc J7
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al' Christiansborg Slots Indre, men alt dette blev Luernes Rov ved

Slottets Brand 1794.

Og saaledes er det gaaet til, at det siilen 1822 og lige op til vor

Tid saa sorgeligt forfaldne »Næsslot« og den saa romantisk forsømte

Park ved Dronninggaard er blevet det eneste synlige Minde, som hin

prægtige, rige, kunstelskende Tid har efterladt sig her i Danmark.

Til Gengæld er dette de Conincks Mindeværk saa meget mere til-

talende og karakteristisk.

Selve det lille Slots Arkitektur er simpel og enkelt i Linier og

Forhold. Dets Indre har derimod øjensynlig været rigt udsmykket.

I Lofternes Midte var der stiliserede Rosetter, hvis rundriflede Rande

var omvundne med de for Stilen saa typiske Baand eller Blomster-

slyngninger. Paa samme Maade træffer man overalt Blomster og

Løv, snart i Borter omkring Væggenes Felter, snart som Kranse i

Hjørnernes Relieffer, snart paa blomstrende Grene, der sirlig snor

sig som Smykke om Loftets Stukrammer. Lige saa typiske for Tri-

anons forbilledlige Stil er Va»gpladernes ornamentale Sindbilleder paa

Jagtens, Musikens, Havens, Markens og Hyrdetimernes Glæder —
krydsvis sammenknyttede Guitarer og Rørfløjter, Spader og River,

Hyrdestave, Buer og Pilekoggere — som i hængende Baand er op-

bundne med flot stiliserede Sløjfer. Og endelig genfinder vi Antikens

slangesniykkede Merkurstav, næbbende Duer, dekorative Menneske-

skikkelser i folderigt Draperi og sarte, liniespinkie »pompeiianske« Orna-

menter, paamalede en lys og farveklar Grund.

Paa lignende Vis gentager det store Parkanlæg Tidens Forsøg

paa at forme Naturen til skønne Landskaber og skabe »Stemnings-

haver« å la Trianon. Bratte Brinker, kunstige Høje, sælsomt slyngede

Stier, der snart forer En op til Trætoppene, snart atter ned til Sivene

ved Soens Bred, blomstrende Buskadser, sjeldne og mærkelige Træ-

vækster i yndig Forvirring — her var Alt, hvad Tiden fordrede, og

som den Dag i Dag gør hint Sted til et af Nordsjællands skønneste

og ejendommeligste Egne. Men der var mere endnu — der var en

kunstig gotisk Ruin, Galejer i Soen, en pragtfuld Obelisk, et herligt

romersk Søjlemonument, en kunstig hlncboerhytte, den saakaldte

Eremitages og for at gøre det hele fuldstændigt, en Grotte »par-

faite et bien placée«, i hvis Bund en vid og klar Kilde sprang

frem af Jorden, og hvor man paa Marmorbænke i den svale

Skygge kunde drikke Vand af smaa Sølvskaaler, læse Citater af Ovid

paa en Stentavle og skrive sine »Tanker og Indfald« i en fremlagt

Bog. Og naturligvis var der en brusende Bæk , over hvilken en

lille Bro førte ind i et Anlæg med brudte Søjler, nedstyrtede Kapi-



ta'ler og en stor Inid Ligsten med el Kors. .hi, der maiigled end ikke

saa lidt som ved Trianon — her paa et Mindestykke af Marmor, iivor Ere-

miten paa Droniiinggaard, (leneral de DiiKvox, liar ladet indhugge sit

Farvel til Stedet — Kstelles Hyrdestav og Xéinorins Pilgrimshat. Saa-

ledes var der sindrigt sørget Ibr alle Sja'lens skiftende Stemninger.

Det behøver neppe at tilfojes, at hverken Slottets Dekoration eller

Havens Arrangement kan ka|)pes med Trianon og de andre Mønstre.

Marie Antoinettes Skygge har aldrig dvælet paa Dronninggaard, og

Købmanden de Coninck kunde ikke som hun eje den Sindets Trylle-

kvist, der fik Tidens største Kunstnere til med Fryd at lystre hendes

iioje Smags Luner. Men til Gengæld har han haft den for os saa

meget kærere Sans for den særegne Skønhed ved dansk Natur, som

lod ham vælge en af vor skønneste Øs skønneste Egne og dér af el

Mosedrag og en Smule Sumpkrat skabe et paa en Gang i sin Stem-

ning saa ægte dansk og dog samtidig saa fremmedartet ejendommeligt

Anlæg, at det for hans Tid blev el af Nordevropas største Seværdig-

heder paa delle Omraade og i vor Tid el af de mest henrivende Val-

fartssteder. Var vi dette foruden, vilde næsten alt det Lyse, Livsglade

og Skønne, som ogsaa herhjemme prægede hin Tid, være os fremmed

og ukendt. Og Guldbergs Periode vilde for vor Fantasi og Følelse

staa kedelig Graat i Graat. Tilbage vilde kun være et dunkelt Sagn,

berettet af tørre Krønnikeskrivere, om at Handel og Skibsfart

florered'«. Men hvad dette betød — at del netop betød ej alene saa

og saa mange Vareballer og Skibsskrog, men ogsaa en ny Tilførsel af

Liusværdier . hidfort og skabt ved Købmandsfærd og Kobmandssnille

og Købmandsrigdoni . derom har vi netop et Vidnesbyrd behov, der

som de Conincks Dronninggaard tryller Tiden frem for os i dens

egen lette, lyse og klare Farver, i den danske Sommers hjemlige Pragt.

Just saa skon og rig var Tiden den Gang, som Arven efter hin

store Børsmand viser os det!

17«
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DEN 17. Januar 1772, noget efter Kl. 5 om Morgenen, bevægede et

sælsomt Tog sig gennem Christiansborg Slots mørke Gange. Det

var Enkedronning Juliane Marie og hendes Søn. den purunge Arveprins

Frederik, den mihtære Hugaf Eickstedt. Magnus Beringschiold —
»og«, har siden efter den sidste fortaU. -Xidjonnedus gik den ganske

Vej foran med to Lys«. Deres Maal var den sindssyge Konges Sove-

værelse for at overrumple »den ynkværdige Herre«. Da man kom ind

i Forværelset, skal, efter en anden Beretning, en tro Tjener have gjort

Vanskeligheder ved al lade de Sammensvorne komme videre, der op-

stod en heftig Scene, og »Nabonnedus« taljte af lutter Forskiækkelse

Lyset. Men omsider fik man Kongen vækket, gjort halvt forrykt af

Angst — han blev bleg som et Lig, skælved' som et Espeløv og bad,

om han maatte beholde Livet — og saaledes lykkedes det for det

smukke Komplot at faa de Ordrer underskrevne, som gennem Fængslet

førte Dronningen i Landflygtighed, Struensee til Skafottet.

Hin Lysedrager« var !ein gewisser Guldberg (ehemals ein

Schreibmeister)« — den Gang endnu kun Arveprinsens Kabinetssekretær

— siden ved denne »uventelige Forandring« »Factolum i lo Kongeriger

og to Fyrstendommer«.

Fem Dage før hin Januar Nat var han en inlel eller lidet betydende

Mand. helt og holdent i Skyggen, men den Dag, den 12. Januar, blev

just det Tilbud gjort os« — .i: Enkedronningen, Arveprinsen og ham
— »der blev Aarsag til Landets Frelse«. Og i Løbet af de faa føl-

gende,Dage var han el virksomt Redskab til at faa Sammensværgelsen

i Stand eller rettere dens Formaliteter i Orden — selve Stalskupets

dristige og dygtige Gennemførelse skyldtes ikke iiam. men Kolleks

Frækhed og Energi. Xaar denne siden talte om Tiilen lige efter den

17. Januar, sagde han: »damals war ich allmåchtig«. Men Aaret gik

ikke ud, før KoUer var fjernet i Unaade — den, der l)lev almægtig,

var Guldberg.

Blandt Mændene fra 17. .huuiar — die Siebenzehner — var ogsaa

Guldberg sikkert nok den mest tiltalende Skikkelse. Hermed er dog



ikke nogen særlig Hos udtall: llii del var ikke nogen liyggelig Mande,

som i Dagene for den na-xnlc Dato rottede sig saninicn til Lanch'ls

Frelse*.

Der \ar M.\(iM s I5i;ringschioi,d, en Usselryg, som de nye Magt-

havere inilen S Dage efter den 17. .lannar maatle jage paa Forten,

Grev Hantzai-Aschkbkuc. , Strncnsccs gamle Ven, hin Mand, »hvem

endnu Ingen nogensinde havde spurgt om et godt Raad«, og som,

martret af den almindelige Mistillid, overfor Alles Had kun havde at

sætte sit eget »dødehge Had« til Alle — inden et halvt Aar var gaaet,

maatte man ogsaa skille sig fra ham — hygge, som Sehinunelmaiui

sagde, en gj'lden Hro for hans Bortgang. Dernæst Oherst Iv6i,i,i;i(, en

raa Storpraler af en Støvletsoldat, som alene vilde hævne en |)ersoidig

FornaM-melse — i det næste Halvaar, som alt ovenfor sagt, blev ogsaa

han Ijernet. Tilhage stod Grev Ostkn, hvem man blev af med i ^hirts

1773, ogsaa en af den almindelige Mistænksomhed mærket Mand —
den pudrede Ræv«, som han kaldtes.

Hvad .Enkedronning Jih.i.wk Makik angaar, da har den samme

Dame, som i Juli Maaned holdt Sirueusees og Karoline Mathildes

Datter over Daaben og endnu den 10. .lanuar modtog Faderen venligt

i Avdiens, karakteriseret sig selv bedst ved en Ytring om Struensee

efter hans Død. Det berettes, at hun til den Mand, der ydede ham

gejstlig Bistand i hans sidste Timer, Pastor Muntek, med Taarer ud-

brød: Det stakkels Menneske! .leg advarede ham endnu 8 Dage før

hans Fald og sagde ham, at han indlod sig ])aa Ting, som en Gang

kunde komme til at koste ham hans Hoved, men han slog det hen

i Vejret. Jeg har prøvet mig selv omhyggeligt, om det maaske ogsaa

var personligt Fjendskab, der heva'gedc mig til at styrte ham, lucu

Gud være mit Vidne, at jeg ikke har haft nogen saadan Bevæggruiul .

Kan hænde, at hun maaske da ogsaa har ment, hvad hun sagde.

Men det skal i hvert Fald have gjorl et højst uhyggeligt Indtryk paa

Munter, da hun siden en Gang, jus! som de begge stod i el Vindve

paa I'rederiksherg Slot og stirrede [)aa de parterede Levninger af

Struensees Krop, pludselig sagde: Das hatte der Dicke doeh nielit

geglaubt, dass ich iliii von hier auf dem Hade sehen soUte«.'")

*) Forovrigt beretter en Samtidif« (Kaptain Pktkh Schonning) om samme Miintcr,

at han Dagen efter Henrettelsen var ude ved Stejlerne »og saa meget med sit (Has

paa dem« : li. Med denne Beretning stemmer det godt, at en anden Samtidig, .lustits-

raad. Waisenluisinspektor ,I,u:()ii CiUdk, fortæller om selve Henrettclsesdagcn, at af alt

det, han saa, var der dog Intet, der forundrede ham mere end om Eftermiddagen

at se Munter i gejstlig Uragt »med sit (Has i Haanden lietragte Struensees I,evninger<

— men paa selve Skafottet var Miinter da ogsaa >blevet staaende med diasset for
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Om hendes Søn, Arveprins Frederuv, bemærkede Ernst Schimmel-

niann senere: Han er Intet, slet Intet, aldeles ude al" Stand til at

nære en fornuftig Tanke«. Hertil svarede et Udseende, der spøg^is

blev betegnet saaledes: »Han maa v;ere gjort af vaadt Tra*, saaledes

som han har slaaet sig«.

I det nye Ministerium, der blev dannet umiddelbart efter den

17. Januar, indtraadte foruden Osten og Rantzau-Ascheberg endnu

O. Thott, Rømeling, Schack-Rathloi og H. H. v. Kichstedt. Af disse

var Thott gammel, sløv og kun opfyldt af Omsorg for sit Helbred, mens

Romeling var af ingen Tanker* — Christian VII plejede al kalde ham

med Øgenavnet »den dumme Djævel«. Eichstedt var endelig hin

»gode, enfoldige Danske«, om hvem Struensee havde sagt, at ham be-

høvede man da ikke at være bange for. Maaske var det for paa en

tydelig Maade at modbevise dette, at Eichstedt ved Struensees Hen-

rettelse gjorde sig megen Umage for at lægge sin Haan for ham for Dagen.

Han red nemlig henimod Vognen, hvori Struensee sad, og hilste paa

ham »og det paa den Hest, som Struensee havde holdt mest af og

betjent sig ofte af til sine Spadsereture med Dronningen«.

Saa var der endelig Schack-Rathlou, som af sin Samtid blev

dømt meget haardt, fordi han skal have aflokket (>aroline Mathilde en

Tilstaaelse om sit Forhold til Struensee ved et lumsk og uva»rdigt

Kneb. Ifølge den Skildring, som en anset dansk Historiker for faa

Aar siden har givet af ham, synes han imidlertid at liave været en

retsindig, klog og dygtig Statsmand — i hvert Fald en Ven af Dansk-

hed og en Mand, der til sin Død nød stor Anseelse fra de fleste Sider.

Han har Æren af, sannnen med Schimmelmann, al have ført de

mangeaarige Forhandlinger med Rusland om det holstenske Mageskifte

til deres formelle Afslutning.

Paa den følgende Tids Handelspolitik hk dog ingen af disse Mænd
nogen nanneværdig Indflydelse. Her blev det (a i.dberc. til Dels i

Forbindelse med ham: H. C Schimmelmann — og A. I'. Bernstorff,

der tik Afgørelsen, henholdsvis indadtil og udadtil.

A. P. Bernstorff blev kaldt tilbage til Landet den 12. November

1772 ved Stafet fra Arveprinsen for at antage sig »de forfaldne Finans-

og Kammersager« og overfog Indenrigsministeriet efter Ostens Afskedigelse.

Efter at hans Onkel, ,1. H. E. Bernstorff, var afgaaet ved Døden i

Ojet. indtil Sti-uensces I^artcriii.n var fuldendti. ,]ou.\s Bfi.ow fortæller, at Hoffet

straks efter Henrettelsen fiik til Frederiksberg Slot. hvorfra man knude se Stejlerne.

i)a de nogle Dage efter blev nedstyrtede, savnedes dette Sejers Tegn for deres Ojne.

.som mættede Had og Hævn paa dem«, og derfor fik Politimesteren Ordre til straks

at geiioprcjse dem.



l-\'l)rii;ir 177'i. sad A.ndiucas Pkikk inde iiu'd lu-le den slore, slolle

Tradition, der knyttede sig til Navnet MeinstorlT.

Den yngre HernstorUs Væsen var KUtrhcd og Kraft. Del er disse

lo Kgenskaher, der gjorde ham uiniodslaaelig. Han vai- i sin modne
Manddom som sin Tid og dens Stil: retlinet og helstøbt. Saaledes som
en beundrende Samtid har skildret ham, staar han for os som en

a^del. plastisk Skikkelse. Havde hans Onkel v;eret en rigt udstyret,

mangesidig og llerlarvct Natur, fuld af en billedbrugende, broget Vel-

talenhedens Magt, saa virkede Nevøen i sin Stil og sin l";erd med
tvende enkle Farver som selve Danmarks Flag: et villiestærkt, liden-

skabeligt Temperaments dybe, kime Uodt, en ren og nobel Karak-

lers pletfri Hvidt. Skulde man tro hans unge begejstrede Tilhængere

i den Revcntlow'ske Kres, var han uden Fejl og Lyde — »wer Sehuld

an ihm suchte, land keine, denn alle seine Wege waren in dem Herrn*,

saaledes skrev Christian Ditlev Frederik, da »Folket« ved hans senere

F'ald (1780) var blevet berøvet »sin Ven og sikreste Støtte«.

Maaske goi- man dog HeinstorlT en slet Tjeneste ved et frenislilie

ham for seialisk. Det er sandt, at han i en Verden fuld af (luds-

bespottelse og religiøs Lunkenhed bevarede en oprigtig Tro, at han i

en Tidsalder fuld af H'rivolitet og sædelig Forda-rv var en Joseph i Dyd.

Men den Mand, der hele sil Liv igennem elskede at føre den Ive-

strengede Politik, har dog neppe hafl en jordisk Engels Enfold. Snarere

kunde man bruge om ham Kæmpevisens Ord: al han var en »kunstig

Mand, og dertil var han from*), hvor han ikke kunde o\er komme,
der red han lang Vej om .

Ja, BernstorlT var nelop ganske menneskelig, men et stort anlagt

Menneske, som følte sig levende forpligtet af sine Evners Adel og

flygtede saare for nogen Sinde at komme i en Stilling, hvor han maalte

fordømme sig selv. Denne dybe Agtelse for sin egen Dom som den i

sidste og højeste Instans fa-ldende eller fuldt bindende, i Sammenlig-

ning med hvilken Medmeimeskers Meninger var underordnede og lige-

gyldige, viser jusl Mandens Fornemhed, — og en fornem Natur synes

altid Menneskene ophøjet og ligefrem i al sin Færd. Selv taler han

med Rette Gang paa Gang om sin Heftighed, Egensindighed, sit »fyrige

Blod«, sin -Tilbøjelighed til Modsigelse — ogsaa om sin urokkelige

Tillid til egen Mening«, som var del med en »Fejl«, en Fejl, han

o%enikøbet aldrig trods mange Aars »Overvindelse« naaede mere end

nogenlunde at blive Herre over«.

*) Det gamle Kvads Ord >frr)m< betyder, som bekendt, just ikke det samme som
Nutids-Ordet: men lier passer netop vor Tids Metydninj^.
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I denne Selvtillid ligner Gildberg ham. Egenskaben hører noget

Aarhundredet til: i Tider, hvor Tænkningen er sat i Hojsædet, synes

Sagen En selvfølgelig, naar den er gennemtænkt og er blevet et Resultat

af denne Tænkning.

Guldljerg var under hele sit Styrelsessæt lige til sit Fald, ja længe

efter delte, inderlig overbevist om ogsaa paa det økonomiske Omraade

at have handlet i Kraft af en højere Indsigt, ja med en vis Ufejlbar-

lighed, men denne Sikkerhedsfølelse bundede ingenlunde i en Personlig-

hedens Vished om at være den Udvalgte, den af sit Lands særlige

Forsyn Kaldede og Benaadede. Han troede paa sin Handlemaades

Uangribelighed, fordi hans Siistem af økonomiske Ideer var i sjelden

metodisk Orden. Han var blændet af sin egen teoretiske Tankebygnings

sirlige og omstændelige Indretning med mange Smaaafdelinger i ret

logisk Forbindelse med hverandre. Og ved en Slags Selvbedrag fore-

kom disse kinesiske Æsker i deres omhyggelige Ordning og Sammen-

stabling ham at have en objektiv tvingende Gyldighed, som maatte over-

bevise Enhver, der ikke var tanketom eller vrangvillig. Og saaledes

var Manden — Manden, hvem det i enhver Sammenha'ng kommer an

paa — slet ikke nogen Mand, men kun et System, en Slags personUgt

Udtryk for eller Personliggørelse — for ikke at sige Slave af et vist

selvlavet, teoretisk konstrueret System.

Der kan tvistes om, i hvor høj Grad dette System oprindelig var

hans eget. Sandsynligt er det næppe, at Forskeren af Oldtidshistorie

og Theologi skulde have haft særlig Anledning til at danne sig selv-

stændige økonomiske Systemer. Men herpaa kommer det ikke an.

Det var hans System i den Forstand, at han havde gjort det til sit

Kød og Blod, gaaet op i de til Grund liggende Tanker — ja sikkerlig

ogsaa (og fremfor alt) systematiseret dem. Og i hvert Fald blev det

faktisk det Progiam, som søgtes gennemført af Datidens handels-

politiske Styrelse.

Hvad det var for et System, der særlig maa kaldes det Gnldhergske,

har han selv skildret for os i et Brev, som han den 24. Juli 1787,

altsaa efter sin Afskedigelse, skrev fil Johan v. Bulow. Højst beteg-

nende for hele Manden udtaler han sig heri saaledes:

»Kjøbenhavn var i Aaret 1772 ganske i Forfald, Gaardenes Pris

var sunket omtrent ^ s af deres forrige Værd: en Del af dem stod

ledig; mange na-rsomme Borgere vare forarmede: thi den Fjerde- eller

Trediedel, som de havde haft i Gaardene, var gaaet forloren, og des-

uden havde de forrige Operationer svækket alle Næringer: maiige Lauge

jamrede sig for Brød, og plagede derfor; de kongelige Told- og Konsum-

tionsindtægter vare faldne. Nøden var stor og lod sig føle og forkynde i



begge Anrene 1772 og l'.i. Skatkaiuineret blev iiidrellet; jeg troer 73.*)

Der kiiiHJe blive el Overskud af 100 „, Rdl. og noget niere. Med alt

dette niangleile 200 ,„ Rdl. til de kgl. Udgifter: i en Del Uger blev i

den exlraord. Koninns.sion provet, for at faa denne Sum, et Forslag

etler et andet, og for idel deraf tlydende Ulejligheder forkastet. Endelig

af alle disse Aarsagcr faar jeg det Indfald at foresiaa, jeg trocr, 1774

at Kongen skulde anvende 100 ,„ Hdl. om Aaret, og, om muligt,

noget mere paa at liyggc Skibe i Kjobenhavn, udruste dem til Fiskeri

dels under Island med Finmarken, og dels under Grønland. Mine

.\arsagcr vare

:

1) den evige Finanssandhed, at den Herre, der vil tage ind, maa
give ud: NB. give ud med Forstand; til det Nyttige: paa de Ting,

hvoraf de (leste Fordele og adskillige Fordele kan høstes: og paa det

Sted (NB. naar hans Finanser ere i Betryk), hvor han hastigst og

vissest kan igen komme til sit gjorte Udlæg med stærke Renter. For-

slaget fandt Bifald. Man byggede: Flere byggede med: Ha-ndei-nc i

Kjobenha\n bleve sysselsatte: Laugene klagede ej mere: det forstærkede

Pengeomløb blev til Blod, til Kraft: Husenes Pris rejste sig: de stede

ej læ-ngcr ledige: Told og Konsumtion tog til: Kongen havde, om ej

Alt fejler mig. sfrax 24 pt^t. det første Aar, og jeg troer i samme For-

hold til .sit Udlagte herefter.

2) Det er en anden stor Finanssandhed: Forvandl dine Penge til

Varer, til Meiuiesker: thi dette er dog ikke repræsentant: men reprir-

sentalum. Overskudet i Skatkammeret blev omskaJit til Skibe, til

-Mennesker, til Fisk, og Fisk igen blev til Penge: og imedens Forvand-

lingen gik for sig, levede de Mennesker, der fiskede, der sejlede, der

henførte Fisken, der solgte, der i alle disse Maadcr arbejdede og i alt

delte vare mere til for Staten end for sig selv.

3) Ogsaa dette er en ligesaa viis som ofte miskendt Sandhed, al

en Konges Gevinst ved sligt el Foretagende maa ikke beregnes paa

den Maade, som en Ryberg etc. beregner deres; lægger man denne

Beregning til (jrund, bedrager man sig selv og sin Herre forskrække-

ligen. Jeg N. N. taber i en Handel, hvad Skip|)er, Matros, Skibsbygger,

Haandva-rker, Daglejer koste, og hvad Told og Konsumtion og Skatter

tage bort. Jeg Statsmand ser min Konge vinde alt dette i Under-

saatter, som leve, avle. ojidrage: og i hans Indta-gter, som ved disse

nye Kilder formere sig. Hin taber forfærdeligt, naar han ikke vinder

•) Guldberg husker her rigtigt. Sl<atkammeret blev genoprettet d. 3. .Juni 177.1.

Fra den danske Handels Rmpire 18
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12 å 16pCt. Kongen kan, som Konge, \-inde forfærdeligt, om han endog

i den egentlige Handel taber 12 a 16 pCt.

4) Det er en uryggelig Finanssandhed for en middelniaadig Stat

:

saml dine Kræfter i dit Middelpunkt. Svæk dem ikke (thi du har kun

faa) ved at adsprede dem, og allerhelst ved at adsprede dem til Ud-

siderne: Kjøbenhavn er Statens Middelpunkt. Anvendelsen er let. Men

det er mærkeligt, at om Regenten anvender behørigen 1 Million i

Hovedstaden, skal den i Told, Konsumtion, Skatter give ham 20 pCt.

Gør han det samme i Holstein, skal den ikke bære 2 a 3 pCt, og i det

ø^Tige Danmark ikke 5 til 6 pCt. Aarsagen ligger i Omløbets mægtige

Hastighed og de kgl. Indta-gters større Sikkerhed paa det første Sted.

og højere Tilflød.

5) Erfaring har længe lært, at Kongens nordligste Stater aldrig

(man gøre, hvad man vil) kan nyttes uden ved ham selv, og disse

Have (ces niers) have dog saadan Rigdom, at i de 3 Aar 1779, 80, 81

bleve fiskede, jeg troer, for 900 „, Rdl. Skulde dog dette ikke njites?

6) Danmark er en Sømagt og maa i den store V;egtskaal alene

tvnge ved sin Flaade: men til den høre Matroser og øvede Matroser,

og Matroser hjemme, ikke af Mangel paa Fart hjemme adspredte lil

England og Holland. Danmark maa derfor være en handlende og, da

og for sine nordhge Lande, en fiskende Stat. Vi vare komne vidt: vi

havde i disse Farvande over 100 Skibe, alle besatte med vore egne

Matroser, og vi vare endda kun i Begrundelsen, plagede med alle

BegN'ndelses-Ufuldkommenheder.

7) Det er en Sandbed. al Danmark i Krigstider har lidt megel.

fordi \i ej havde Kaperskibe. Defensionsskibe. Chr. V (i hvis Regering

jeg ene agter den danske Statskunst) tænkte og forordnede all dette.*)

Ogsaa vore Fiskerskibe (de største) og tillige andre vare dertil udsete:

endog Kanoner til dem vare besørgede for en Del.

8) Erfaring havde lært mig, at Europa har i et Seculo 6 lil 8 Gange

Krig. Danmark skal og kan undgaa den; og i det Sled benA'tte sig

da af den forladte Handel: men dertil behøves strax Forraad af store

Skibe: dem har Kongen al overlade, naar han i Fredstiden driver det

store Fiskeri. Han gjorde ogsaa i sidste Krig for en stor Del dette.«

Heri er i Guldbergs ejendommelige Stil alle Linierne trukne op af

det handelspolitiske System, der, som alt sagt, faktisk blev gennemført

i den Guldhergske Periode. — og som han altsaa her tre Aar efter sit

Fald fremstillede som sil i egenligsle Forstand. Man finder heri alle

de afgørende Hovedpunkter: Stritsdriftcn af destore Handelsforetagcnder.

*) Ved Forordningen af ;t. .-Vpril 1GX:i og kgl. Ordre af 5. December Uifll.
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selv om disse give direkte Tal) — det økonomiske Livs Koncentration

i Kjoheiihavii den statsdrevne, storslaaet anlagte Hval- og Fiske-

fani/sl i de nordlige Have Skihshyggeiiets Oplijælpning og Klaadens

l"dvikling gennem Hanilclsiiiarincns ved Statens Støtte skabte Fremgang.

Dette Program eller System falder delvis, men ogsaa kun delvis,

sammen med den af Schimmelmann i Struensees Finanskommission

kortelig udkastede Plan til Handelsbalancens Forbedring. Ogsaa lian

vilde deri ophjielpe det indenlandske Skibsbyggeri og søge Kongens Besid-

delse af de nordlige Have bedre økonomisk udnyttet ved F'remme af

Fiskeriet. Han heftede dog udelukkende sin Tanke paa Kabliaufangsten

og den dertil knyttede Tilberedning af Klipfisk, og han tænkte sig

Maalet naaet ved at opmuntre den j)rivate Foretagsomhed gennem

l'ræmier og skaffe fornuftige og praktiske Anvisninger paa bedre Til-

beredningsmaader. Han havde lagt Mærke til, at den franske og engelske

Tørfisk blev foretrukket i Middelhavslandene, og allerede den ældre

HernstorIT havde jo forlængst gjort opmærksom paa, at man i Norge

og paa Island ikke behandlede Fisken saaledes, som Smagen i hine

sydlige Lande fordrede det.

Derimod foreligger der Intet om, al Schimmelmann særlig skulde

have læstel sin Opmærksomhed [taa Hval- og Robbefangsten ved Spitz-

bergen. Grønland og i Strat Davis, li\or del gjaldt om af tranle i Kon-

kurrence med Franskmændene og Holhenderne, som allerede Aaringer

igennem havde haft denne Fangst paa deres H;ender og baade havde

Kapital og øvet Mandskab til deres Raadighed.

Der er derfor saa vist ingen (irund til, som en dansk Historiker for

nogle Aar tilbage har gjort •), uden videre at paadutte Schimmelmann

denne Plan og helt at fratage Guldberg Æren for at have fattet den — saa

meget mere som Æren er meget tvivlsom, da man fuldstændig forløf-

tede sig paa Opgaven, hvad man vistnok burde have kunnet forudse.

Fra alle Sider indrømmes det dog, al hvilke Fejl Guldberg end kan

have haft, saa var han en sandhedsk;erlig Mand, og i hans ovenfor

gengivne Beretning om sin Indgriben i Landets økonomiske I^edelse er

der intet Andel, som lyder paa, hans Hukommelse skulde slaa ham

fejl. .Men ganske afgørende er det, al da det hele Foretagende var

sat i Gang, men ikke rigtig vilde gaa, og da der i den Anledning blev

Tale om, hvor vidt man ikke burde gaa over til r/'/j/crfangsl, saa om-

tales delle i en Forestilling fra Over-Skatle-Direktionen til Kongen af

2. Februar 1778 saaledes: al Statssekretær Høegb-Guldberg, -som fra

lieyyndelsen af ualladelig har v:eret indtaget for \'interfangslen og for at

*) I-. Koch: Statsminisk-r .). O. Schack-RatlilDU. Hist. Tidssltr. G. U. 4. 15(1.

18*
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Ijringe denne viglige Sag til et forønsket Maal , havde jjaataget sig

(len Umage- at gennemgaa forskellige Indheietiiinger om Sagen fra

Island og Grønland, og det blev ogsaa derefter hans Raad, som blev

fnigt. Det følger saaledes heraf ganske utvetydigt, at han i hvert F"a]d

har vieret med i den hele Sag lige fra Begj'ndelsen og taget sig sa-rlig

af den. Og da man i 1775 satte Foretagendet i Scene, blev han da

ogsaa ifølge Ønske ovenfra s;erligt anmodet om at overva>re alle Møderne

om Foretagendets l'dførelse.

Naar Guldberg selv na-vner Aarstallet 1774 som det Tids])unkt.

hvor han fdv Ideen, saa kan dette ogsaa forholde sig ganske rigtigl.

thi lige i Begyndelsen af 1775 gaar der fra Over-Skatte-Direktionen

Forespørgsler til Overpræsident Gåhler i Altona om den rette Størrelse

af Hvalfangerskibe, under Henvisning til, at man just havde i Sinde

at udvide den grønlandske Handel til at omfatte Hvalfangst. Men for

øvrigt var der i 1774 en naturlig Anledning til at tage alle herhen-

hørende Forhold op til en samlet Overvejelse, idet nemlig det uhninde-

lige Handelskompagni — hvorunder Handelen paa Grønland, Island og

Finmarken var blevet henlagt — i det nævnte Aar maatte opgive

Æ\Tet. Staten traadte da til, indløste Aktierne ved en Betaling af

300 Rdl. pr. Aktie enten kontant eller i Form af en kgl. 4 pCt. rente-

bærende Obligation paa samme Beløb, og dereftei- blev den 16. Maj

den islandske, grønlandske og finmarkske Handel henlagt under Over-

Skattc-Direktionens Bestyrelse. Inden Aaret gik til Ende, viste det sig,

at alle disse Handelsforetagender vare meget forsømte, deres Materiel

gammelt og daarligt og deres Virksomhed hæmmet ved Indgreb af

fremmede Magters Skibe i <leres Fiskefangst. Noget maatte der saa-

ledes i hvert Fald gøres.

Under di.sse Forhold udgik det formelle Initiativ til ej alene at

forbedre, men samtidig ogsaa udvide og udvikle Farten paa og Be-

njitelsen af vore nordlige Bilande og de disse omgivende Have, ganske

naturlig fra Sehimmelmann som Over-Skatte-Direklionens første Medlem.

Men Guldberg indrømmer jo ogsaa, samtidig med sin Paastand om at

hans 8 Poster stadig stod ham for Øje< , at Iværksættelsen var

ikke i min Magt. Over alle disse Ting indflod jeg aldrig med fuld-

stændig Virksondied føreiul fra September 1783'. Rimeligt er det, at

det oprindelige Initiativ er opstaaet i den af Guldberg omtalte ekstra-

ordinære Finanskommission. hvorom nærmere nedenfor, — heri havde

i hvert Fald Guldberg (som Sekretær) og Schimmehnann rig og naturlig

Lejlighed til slig Tankeudveksling. Saa meget er i hvert Fald vist, at

netop i den Tid, da hele dette store Foretagende blev for Alvor plan-

lagt og ført ud i Livet, nendig 1775, var Forholdet mellem disse To
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saaiT liiit og rortrolif^t. Som 1,. Kofli m-Ix lun ri'cmli;i'vt'l, roste Scliimmol-

inanii oftere (iiildherg i sine Breve lil Schaek-Matliloii og onsked, at

F()rl)in(lelsen med liam maatte vedvare, thi da vilde vi med I'\)i-

nojelse kunne arbejde, og -Staten \ ilde blive stor og lykkelig .

Kiler de nys na-vnle l-"oriindersogelser i \'inleren 1774 - 7."j indgik

Over-Skatte-Direklionen den 10. April 1775 med en lang I-"orestilling

til Kongen. Den iiegyndei- med en ;egle Sebimmelniannsk Betragtning.

I.ang Erfaring IkimIc vist, at Staten ikke af egen Fornuienhed, uden

Medvirkning af fremmede Hja'Ipemidler, kunde opretholde en gunstig

Vekselkurs og freniskalVe det fornodne til Forrentning af og Afbetaling

paa den anseelige udenlandske Statsga-ld. Den ugunstige Handels-

balance laa forst og fremmest i Landels Mangel paa naturlige Hja'lpe-

kilder. Del gjaldt derfor om at opspore og frendija-lpe saadanne.

I saa Henseende heidedte nu Ovcr-.Skatte-Direktionen Opnuvrksom-

heden paa Fiskeri og Hvalfangst.

I Treaaret 1772—74 havde HoUaMiderne med henholdsvis 130

—

131— 134 Skibe, Haml)orgerne med 42 a 44 Skibe og Kongens egne

l'ndcrsaalter i .\ltona og Cduekstadl med 11—12—13 Skibe hentet

4 Mill. Rdl. ud af Havet ved Grønland, Sirat Davis og Spilzbergen,

og samtidig havde Franskmændene og HoUa-nderne over 300 Skibe

ude paa Kabliaufangsl under Island.

l'drnslningen af slige Ekspeditioner var imidlertid kostbar, og der

var ringe Tiltro lil Sagen i selve Danmark. Man maatte dt'rlor lade

Staten tra'de lil. Da nu det under Over-Skatte-Direktionen staaende

Skalkanuner havde Indlæglen af Banken og Tallotteriet, og Landet

egentlig ikke kuiule gøre nogen Fordring paa disse Indta^gler, og da

endelig .\mortisationen af den indenlandske .Statsga'ld ikke syntes videre

nødvendig, da Obligationerne brugles som fast Kapitalanbringelse, saa

tog man ikke i Beta^ikning at foreslaa: at sande alle Arter af Hav-

fiskeri og lade dem drive paa kgl. Hegning.

Endelig bestod der et Kompagni for Sildefangst i Allona med en

kgl. Oelroy, der udlob i 1777. Blev den ikke foiMiyet. maatte Kompag-

niet til demu- Tid ophore af sig selv, da det ikke uden særlige Be-

gunstigelser kunde slaa sig i Konkurreneen overfor Sildekom]>agniel i

End)den og med Holkenderne, der fiskede den meste Sild under Helt-

land. Da (iOO Personer med Familie imidlertid havde hall deres ()])-

hold ved delte Sildefiskeri, foresloges det at opkøbe samtlige Aklier,

der o|)rindelig lod paa 100 Bdl., for .'lO Hdl. Stk. og derpaa fortsa-lle

Fiskeriet paa Slatens Hegning efter hollandsk .\rt

Del ny Foretagende ta'nktes derefter delt i trende selvsta-ndige

Afdelinger under Over-Skalle-Direktionens Overbestyrelse.
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1) I Forbindelse med den lidligere islandske og finiiiarkslvc Handel

ojtreltedes der et nyt Etablissement til Dril'l af Kabliaufangst under

Island, Færøerne og Finmarken, og samtidig lieniagdes lieriinder

den færøiske Handel (som da sorterede under General-Toldkannneret.)

2) Den grønlandske Handel udskiltes helt fra den islandske og over-

droges til en ny Direktion (under Over-Skalte-Direktionen) for den

»grønlandske Handel og l'Mskelangst< . Denne skulde foruden

Handelen paa Grønland besørge Driften af Hvalfiske- og Robbe-

fangst.

3) Sildefangsten skulde endelig danne en selvstændig Afdeling under

Ledelse af Skatmester Seliinnnelmann selv.

1 i\en forslnævnte Direktion skulde Borre, Hei'k og Hlach (alle tre

tidligere F"ormænd eller Ældste for (irosserer-Societetet) indtra'de som
Medlemmer mod at opgive deres private Handel. Borre blev desuden

ogsaa Meddirektør i den grønlandske Handel.

Til Brug for denne Handel foresloges del al anvende Alminclelig

Hospitals Bygning — Lemmerne kunde netop overllylles til nogle Ka-

serner, der just da vare rommeile. Desuden skulde det dertil hørende

Gaardsrum saml en Stnvkning fra de til Toldbodgade grænsende

Tømmerpladser paa 520 Alens Længde, regnet fra Frederiksgade Nord

paa, og 94 Alens Bredde overlades til Opforelse af de for den grøn-

landske Handel nødvendige Pakhuse og Skibsværfter.

Til disse forskellige Fiskeriforetagender foresloges endelig byggede

20 nye større og mindre Skibe, nemlig 7 paa 100— 120 Oimmeree-

læsters Drægtighed hver, 10 Hukkerter paa 14—3(5 Cl. hver til Fiske-

fangst under Island, Fa-roerne og Finmarken, og 3 Sildeskibe.

For al opnuuitre Private til ogsaa al udruste Hvalfanger-Ekspedi-

tioner foresloges endelig en l*r;euiie for hxcrt Skib. der byggedes her-

til, af 10 Hdl. ])r. (^ommercekesl.

Denne Plan godkendtes ved kgl. Res. af 13. A|)ril 1775.

I*'ra den 1. .lanuar 177(5 vare de forskellige Forberedelser saa vidt

frennnede, al man kunde gaa i Gang med de første Forsøg.

Der udgik iall fra 177(5 li! 17S2: 123 Skibe, der fangede el Par

Hundrede Hvaler. Foretagendet gav imidlertid store Tab — dog efter

det Guldbergske Synspunkt var det jo ogsaa kun om al gøre al skalle

Landet indirekte Fordele. Til Trods for, al kun »de første Linier

bleve dragne og Intet fik Tid til at udmales«, saa var (iuldberg dog

mange Aar eller glad ved al henke tilbage paa. hvor meget der blev

udrellel. Ti-an er«, skrivei- han, i Handelen og for dens adskillige

Bestemmelse af største Viglighed. Kjobenhavn begyndte al blive et af

dens Nedlags-Stii'derc , og havde man blot »faael Tid lil at oixlrage sig
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duelige I-'olk og ovei-xiiulc ik- mange lorsle N'aiiskeligheder , xildc m;m

sikkert have »naaet lun . hvor man vilde^ med den grønlandske

Hvalfangst. A'ogle Steder , oplyser han endvidere, var Begyndelsen

allerede lykkedes, men , tiUbjer han, ^dios os som i Kngland, Holland

horer 50—70 Aar fil l'or at bringe demie Sag »til Fuldkommeidied«.

Naar da (iuldherg kna|) lik 10 Aar, hor man ikke undres over, at

Fiddkommenheden ikke hlev naaet — maaske var det mere Ibr-

underligt, at hele .Sagen kun hlev én stor Fiasko.

AiGisT Henmnos fortæller, hvorledes Guldberg i denne Sag lige-

frem lyste af blind Sta-dighed, naar han med Hennkkelse fordybede

sig i den Ide at oms;ette Papirpenge i Skibe, disse igen i Fisk og

Fisk igen i Guld og Sølv . Han kalder Ideen for Schinimelmanns,

men den til Hennings' Udtryk nøjagtig svarende Vending findes netop

i al sin karakteristiske Ejendommelighed hos Guldberg i det ovenfor

gengivne Brev: »Overskudet i Skatkammeret blev omskabt til Skibe,

til Mennesker, til Fisk, og Fisk igen blev til Penge .

Men hvorledes nu end Forholdet kan have været mellem Guldberg

og Sehimmelmann, saa er i hvert l-'ald saa meget vist, at den gamle

Skatmester ikke delte Guldbergs Kulsviertro paa, at man bare skulde

blive ved et Par Menneskealdere at sætte Penge til. Da han saa, at

Fangsten saa ofte mislykkedes, at Ekspeditionernes l'dbytte kun var

saa som saa, medens det eneste sikre var Omkostningernes store

Pengeslugeri , saa søgte han at redde det mest mulige af den store

Kapital, Staten efterhaanden havde sat i Foretagendet, ved i 1781 at

benytte det da gunstige Tidspunkt til at faa prakket den daarligste og

største Del af Materiellet over paa Private. Og da Staten i 1775 havde

maattet overtage Slavehandelen paa Guinea — hvorfra man forsynede

Dansk-Vestindien med Negere—, efter at det i 1765 stiftede Slavehandels-

Societet var gaaet fallit, og man ved den Lejlighed ogsaa havde faaet

en Del tvivlsomme Aktiver« paa Haanden. sørgede han for, at de

fleste af disse kom til at gaa med i Købet.

Det skete ved Oprettelsen af det saakaldte Østersniske ocj ()uiiu'ixke

Handelsficlskah. hvis Octroy er af 5. Juli 17cSl. Det var et privat Aktie-

selskab, og da Kjøbenhavn jusl i 1781 var l)levet grebet af et sandt

.\ktieraseri, kunde ingen Lejlighed være mere passende. Naturligvis

maalte Sagen gribes lint an; thi Ingen havde selvfølgelig Lyst til at

købe gamle Grønlandsfarere, som skulde udrangeres. Derfor maatte

der skabes et storstilet »nationalt Foretagende med et »Prospektus , der

blændede Aktiekøberne ved kongelig Glans, klingende Sølv i Vente og

Kob |)aa Kredit.

Og Sagen blev da ogsaa startet med al ønskelig Ellekt, saa at en
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moderne »Griiiuler« iie})i)e kunde have gjort det bedre. Man salte

Kapitalen til ;^ Mill. Rdl.. Ibrdelt paa 30,000 Aktier, saa at hver Aktie

altsaa blev paa 100 Rdl., netop for at selv den Ringeste kunde være

med til at faa Lod og Del i den ventede Velsignelses Overflod. Man

forklarede Folk, at nu kom der endelig en Gang et Handelsforetagende,

hvorved de danske Staters indbyrdes, men ej noksom benyttede Be-

liggenhed for den østersoiske Handel kunde komme til sin Ret. Der

skulde nu skabes et 0])lag af østersøiske Varer af ethvert Slags i

Kjøbenhavn, og Handelen fra og til Østersøen skulde drives over hele

Evropa, Ost- og Vestindien; endelig fik Selskabet Eneret paa Guinea-

handelen. Og da Konjunkturerne just var saa gode, at det gjaldt om
hastigt at komme til for at faa dem udnyttet, saa vilde Hs. Majestiet

af sin egen Kasse straks indljetale hele Kapitalen, alle de tre Millioner

Rdl., forskudsvis for øjeblikkelig at sætte Selskabet i Aktivitet« —
Aktionærerne fik det derved saa bekvemt, at de forst behovede at ind-

betale efterhaanden, mange Maaneder efter Underskriften. Men heri

stak just Hunden: Thi af de 3 Mill, Rdl. fik derved Handelsselskabet

kun 1,382,(57(5 Rdl. kontant, ovenikøbet i forskellige Rater og imod 4 pCl.s

Rente, medens derimod Resten: 1,617,324 Rdl., kom til at bestaa i *Ak-

tiver fra den kgl. guineiske og grønlandske Handel, som Over-Skatte-

Direklionen overlod Selskabet, nemlig:

37 Skibe (50—1621/2 Cl.) .... til en beregnet Værdi af 734,224 Rdl.

Varebeholdninger — — 526,684 —
Forskellige Pakhuse o. lign. . . — — 257,164 —
Ejendomme i (iuinea — — 99,252 —

1.617.324 Rdl.

Disse Værdier, maatte den unge Schinnnelmann senere i en Fore-

stilling til Finanskollegiet indrømme, var »temmelig højt anslagne«,

men Tiden var en Spekulationens Epoke«, og »Selskabets Indretninger

blev gjorte efter de da antagne Grundsætninger (!)«.

Desuden l)lev der tilsagt Selskabet et aarligt Tilskud af 25,000 Rdl.

-!- 5000 Rdl. henholdsvis for Vedligeholdelsen af Forterne paa Guinea-

kj'sten og Oprettelsen af et Kornoplag i Kjøbenhavn, Præmier for ny-

byggede Skibe, Retten til Leverance til den kgl. Marine, en Kredit i

Hanken af 400,000 Rdl. mod 2 pCt. Rente, Frihed for alle Slags Af-

gifter osv. osv. Endelig fik Selskabet en højfornenune Styrelse af tre

Statsnunislre, og 10,000 Aktier blev forbeholdt den kongelige Kasse

som en Slags officiel Tilkendegivelse af, hvor megen Fordel man fra

oven ventede sig af dette Foretagende.
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Iiilt't liHler. ;it de 20,000 Aklier gik al" som varmt IJrød. »Paa

Børsen blandede si« Kaninierherrer, Raader og Kopisler blandt Køb-

mænd og .loder, til hvilken Blanding der endnu snart kom Haand-

va-rkere og i-iberiljeneret. Kndnu inden en eneste af Selskabets Sejlere

var stukken i Søen, var der paa Aktierne tjent en Opgæld af 50—60 pCt.

Medens dette Selskabs Dannelse saaledes var en heldig Finans-

operation, hvorved Schimmelmann bødede paa Tabet ved de bristede

Illusioner, saa synes man ved Oprettelsen af det andet store Handels-

selskab, som skete i de samme Aar, og hvor Schimmelmann & Guld-

berg ogsaa havde Fingrene med i Spillet — nemlig det Vestindiske

— virkelig at have haft den Hensigt, som man ogsaa, halvt hyklersk,

havde angivet for det Østersøiske Kompagnis Vedkommende: at give

»hele Nationen« Adgang »til at tage Del i de nye Handelsgienes Op-

komst« — ^endog L'ndersaatter med en maadehg F"ormue«.

Dette var da »Systemets« anden store Hovedtanke: at centralisere

Handelen og Skibsfarten i enkelte, vældige, bureaukratisk ledede Fore-

tagender, hvis rige Udbytte gennem Kapitalens Udstykning i smaa

Andele skulde komme Tusender til Gode — i Stedet for, at en Snes

dygtige Købmænd skulde tage hele Profiten.

Med et akavet moderne UdtrA'k fra vort offentlige Liv kunde man

kalde det: Datidens Stores-Tanke.

Fra den danske Handels Empire 19



D
III.

ER er i sin Tid fældet mange taabelige Domme o^er tiet 18. Aai

hundredes danske Handelsknmpagnier, og senere historiske For-

fattere have tankeløst gentaget dem. Ganske vist kom det i Aarhundre-

dets sidste Halvdel saaledes, som netop dette Værk vil skildre, at

usædvanlige Konjunkturer og usædvanUgt Købmandssnille tillod danske

Handelsmænd ved privat Foretagsomhed at tjene fS'rstelige Formuer.

Men samtidig maa del straks tilføjes, at efter at Krigene i nort Aar-

hundredes BegAiidelse havde kniekket hine Handelshuse som Rør og

fejet deres Formuer væk som faldne Blade, saa hai- der ikke været

noget stort og glimrende Opsving i dansk N;eringsliv al opvise, førend

man i vor Tid vendte tilbage til Handelskompai/niei i den moderne

Form: Aktieselskabet. El Handelskompagni var intet andet! det havde

ganske vist store Privilegier, navnlig i Retning af Afgiftsfrihed, hvad

der især synes at have forarget de senere liberalistiske Økonomer; men

det samme hai- i Virkeligheden vor Tids Transithandel, for saa vidt

da ikke de paagældende Privilegier igennem vor liberale Toldlovgivning

er bleven AUeiuandsejendom. Og uden slige Privilegier og uden det

hele højtidelige .\p{)aral af kongelig Bevaagenhed og styrende Ekscel-

lencer havde man aldrig den (lang opnaact at faa skabt saa store

Handels- og Søfartsforetagender i vort bile forsigtige og afsidesUggende

Danmark. Disse for sin Tid storslaaede Foretagender i fjerne, farlige

og fremmede Farvande, som den Dag i Dag vor Handelsmarine skylder

sine stolte Traditioner og det danske Handelsllag sil Verdensrj', kunde

man umulig have skaffet Penge til, naar ikke selve Kongemagien med sin

Opmuntring, (iaranti og sine Begunstigelser havde l)etryggel KapitaUslerue

imod en Risiko, der forretningsmæssigt set altid var meget af el Vove-

spil. Men den Gang som nu var dog Hovedsagen denne, al Enkelt-

mands Kapital og Enkeltmands Initiativ som oftest synles for spæd

og for træg til al kunne magte Skabelsen af en virkelig Slorhandel

paa Ijerne Have og fremmede Lande i den store Stil, som Daliden

yndede, og som Nutiden har bygget Frihavn for at genoprejse.
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Men si'h dolti' nu-dgivcl, s;i;i i'i- o^ hliver Sngens niuloii Side uhv-

slfidolii* di'ii , ;il dissi- store Haiidelsk()m])iignier saa ogsaa niaalle

l)i'shigl;i't»iie iidliii'dto l'oltcr af (irnsliaiidclens Omniado og derved altsaa

unddrage disse l'or den firiiuilr N'irkeevne og \'iri';s()nihedslraiig — og

det just i en Periode. Inor deiuu' viste sig at viere svidnieiide stoi' og

slierk. Hertil kom desuden, at man, iieit op til 1782, Ira de ledende

Statsiiuvnds Side \ar i l'or lioj drad forgabet i denne storstilede facon

at drive (iroshaiuieK'n og Skiljsl'arten paa — en |)sykologisk l>evning

af Haroklidens Sans l'or ydie l'onip og Vælde. Følgen var, at man

kom ind paa det Skraaplan : al stille vældige og pom])ose Kompagnier

l'or hermed ogsaa at drive saadan Handel, som privat Kohmaiuls-

viiksoiulied ej aleiu' magtede, mt'n endogsaa magtede bedre.

Dette gjaldt netop ogsaa den pcsliiulishc Handel.

Ifølge Forordningen af 22. April nTin vj 2 skulde alle til Landenes

Provideiing heid)ringen(le \'ictualier va-re af dansk-norsk Oprindelse

og nyde Frihed saavel Tor l'dl'ørsels-Told her som for IndførseLs-Told

i Vestindien. \'ed en kgl. Resolution al' 2;S. Maj 1758 (PI. af 3. Juni

s. A.) føjedes hertil den Mestemmelse, at de Handlende, som besejlede

Kolonierne, skulde va're pligtige til i)aa h\ei- Rejse at medtage til For-

handling hist ovre en vis Mængde saakaldt »Provision« — d: Smør,

Talg, Kod, Fla-sk, Tørfisk, saltede Sild, Rrød, Mel og (iiyn — nemlig

for Skibe indtil 50 Cl. Dra-gtight'd en til en Va-rdi af 2000 Rdl. svarende

Kvantitet, for Skibe paa 50 80 Cl. HOOO Rdl. og for Skibe over 80 Cl.

4000 Rdl. Xaar det nemlig var forbudt de dansk-vestindiske Øer at

forsyne sig med disse uundva-rlige Levnedsmidler fra andre Steder end

Danmark og Norge, maatte der til (ienga'ld ogsaa sørges for, at de

virkelig lik Forsyning herfra.

Denne Tvang i Xegotien faldt imidlertid (irosserei-Soeietetet for

Hi-V'stet, og i en Henvendelse til (>oinmeree-Collegiet af 26. Juli 1758

mener man at turde paastaa, at Kolonierne derved vilde faa en Over-

flødighed af Varer, som laa og fordærvedes til ingen Nytte, og at For-

pligtelsen (lerfor i hvert Fald kun burde gælde Vintermaanederne,

Herom vilde CoUegiet imidlertid intet hore, og Følgen blev da ogsaa

ganske rigtig, at der o[)hobe(le sig store Forraad derovre, saa al de

herværende Købmænd led store Tab. I 1759 stødte jo imidlertid snart

saa mange andre Ulykker og Resva'riigheder til, Ka|)erierne steg til et

saadant Overmaal, at det mindre Sjjørgsmaal om Provisionerne herved

ganske forsvandt i Cdemslens Skygge. Men da Krigen var endt, og

Handelsforholdene igen søgtes fæ'slnede, dukkede det op jjaany og fik

nu og.saa den af Croshandlerne ønskede Løsning.

1 il"
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Den 9. April 1764 udkom der en kongelig Forordning, som dels

sammendrog, dels ændrede de forskellige Bestemmelser om den vest-

indiske Handel. Den ovennævnte Plakat af 3. Juni 1758 med den

deri nævnte Forpligtelse til med Skibene al medbringe ^^sse Mængder

af Provisionsvarer ophævedes herved helt, og det paalagdes de vest-

indiske Plantageejere selv at sørge for deres Forsj'ning ved betimelig

at forskrive dem fra Danmark-Norge. løvrigt opretholdtes den tidligere

Hovedbestemmelse, at al Handel til og fra de vestindiske Kolonier fra

Europa udelukkende maatte ske fra og til Danmark-Xorge og Hertug-

dømmerne med de kongelige Undersaatters egne Skibe; men den tid-

ligere Told for Indførslen af saadanne Fabrikvarer, som ikke i fornøden

Mængde kunde skalTes herfra, fra fremmede Steder nedsattes fra 6 til

5 pCt., og imod den samme Told blev det tilladt at indføre forskelUge

»Victualier« (saast)m Majs, Ris, Hvedemel, Kreaturer og Heste) fra

Nordamerika, ligesom der i BetaUng herfor maatte udføres i Raasukker

og Bomuld saa meget, som svarede til Halvdelen af Købesummen. —
Endvidere erklæredes St. Thomas og St. Jan som Frihavne saavel for

Danske som for Fremmede, dog at Handel derfra til St. Croix ikke

maatte finde Sted. Undtagelsesvis kunde dog Gouvernementet »i høj

Nødsfald' midlertidig tillade, at Levnedsmidler indførtes til St. Croix

fra St. Thomas og St. -Jan imod 5 pCt. Told.

Gouvernementet ansaa sig derefter straks beføjet til at tillade

imod den ovenfor nævnte 5 pCt.s Told Indførslen af Madeira-Vine med

fremmede Skibe, franske Vine og Brændevine med franske Fartøjer

fra Martinique og Guadeloupe samt Plantagerekvisiter, Kobberkedler,

Søm, Negerklæder, Tov og Sejldug fra hvad Steder, disse Varer kunde

faas. Denne Tilladelse blev endvidere i .\aret 1766 ved almindelig

Resolution fra Gouvernementet udvidet til alle højst nødvendige og

fornødne Varer , hvorunder forstodes alle Slags Føde- og Drikkevarer

samt Plantagerekvisiter, Haandvæi'ksredskaber, Hornkvæg og Mulæsler

(fra de spanske Kolonier), alt imod én Told af 5 pCt. Der var saa-

ledes kun ganske faa Varer tilbage, som ikke kunde indliringes fra

fremmede Steder, og for saa vidt de indkom fra Nordamerika, kunde

(1(1 jo i Betaling udføres Raasukker for Halvdelen af Købesummen

imod 5 pCt. Udførselstold.

Under disse Omstændigheder maatte Grosserer-Societetet i Februar

1769 beklage sig til Commeree-Collegiet over, at Kjøbeidiavns Handel

og Skibsfart paa Vestindien efterhaanden var geraadet i fuldstændig

Forfald. Der blev næsten ingen flere Fabrik- eller Haandværksvarer

indforskrevne fra Danmark, og hxad der sendtes derover i Gonsigna-

tion, forblev na'sten aUid usolgt, da iler var en Overflødighed af frem-
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iiietle N'arer. Fra Krigsaareiie liavik' de Ujøl)cnhaviiske CirosliaiuiliTe

anselige Summer til Gode hos de vestindiske IManlageejeic; men af

disse havde man intet kunne erholde, omendskoni l'janterne [)aa

St. Croix vitleiligl i de sidste Par Aar havde optaget Driltslaan 1 Hol-

land til et samlet Beløb al' over 4 Millioner (iylden. Følgen deraf var,

at hele Sukkerhandelen faktisk gik til ilette Land: saaledes var i 1768

paa Trods af Loven indtil l'dgangen af Oktober 18 Skibe, ladede med
Raasukker, ankomne til Amsterdam, 14 fra Si. Croix og 4 fra St. Thomas,
ligesom 5 andre vare i Vente, tilsammen 2;j Skibe, hvoraf 10 vare

danske. For at slippe billigere med Tolden vare ovenikobet 17 Lad-

ninger blevne udklarerede til Nordamerika for derfra direkte at gaa til

Holland. Dette havde atter til Følge, af de kjøbenhavnske Raffinaderier

kom til al mangle Raasidiker, hvad der igen kom til at skade Ø.stersø-

handelen. i hvilken det raffinerede Sukker var en vigtig Hetalingsvare.

Man androg derfor (kollegiet om, at det niaatte blive forbudt de

vestindiske Kolonier al drive Sukkerhandel med Fremmede, og at det

maatte blive indskærpet derovre, at alle Fabrikvarer og Planlageredskaber

udelukkende skulde tages fra de danske Stater. Den kjøbenhavnske

Handelsstand havde i de forløbne 12 å 14 Aar stedse hjulpet de vest-

indiske Plantere og derved sat dem i Stand til at forøge deres Sukker-

produktion fra 5,000—2(5,000 Fade aarlig. Det var derfor ikke mere end

biUigt, at de nu ogsaa kom til at nyde godt af den derved skabte

l'dførselshandel.

1 Commerce-Collegiets Svar, der kom den 28. Marts s. A., oplysles

tiet, at det vel ved kgl. Res. af 22. Juli 1768 \ar bleven tilladt Plan-

tageejerne paa St. Ooix for en Tid af 2 Aar al udskibe Sukker af

sidste Kogning til fremmede Steder, dog ikke forinden de først havde

afsendt i;^,000 Fade til Danmark. Da der nu ikke var ankommet et

saa stort Kvantum derovrefra endnu, kunde dette imidlertid ikke for-

klare den af Societetet paaviste store Sukkerudførsel til Amsterdam, og

Collegiet havde derfoi- straks sendt Sagen til (iouvernorens. General-

major Clausens Erklæring.

Da Sagen derefter trak ud og trak ud, luidiog 5 Firmaer af Societetets

Medlemmer*) d. liO. Januar 1770 paany Commerce-Collegiet, om Staten

vilde gribe ind til Gunst for den danske Handel paa \'estindien, som
stedse gik mere Og mere tilbage. Heii havde de ogsaa Ret : medens

der i 1764 i Kjøbenhavn blev fortoldet vestindiske Varer fil et Ikiob

af 635.000 Rdl., var der i 1768 kun indgaaet for 467,000 Rdl., og 1769

sank det fortoldede Kvantums Værdi fil 4;56,000 Rdl. Kjøbenhavns

*) Iselin. von Hemert og Simiiei-. Ucirrc. Hvberj^. Tliyyescii & Ci>. i)j< Sehiuidc-r.
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l'dførsel al' vestindiske Varer, som navnlig gik til Sverige, Østersø-

landene og Holland, havde i 1703 en Værdi al" 186,000 Rdl.. i 1764

(altsaa det første .\ar eller, at Krigens Virkninger vare hort op) endnu

al" 157,000 Rdl.: men i 1768 var Værdien sunken til 60,000 Rdl., og i

1769 gik Tallet yderligere ned til 32,000 Rdl. Man androg derfor om,

at Fdg. af 9. April 1764 niaatte blive opretholdt for Handelen herfra

paa St. (h'oix og for Sukkerudforslen derfra til Hvropa (Danmarks Eneret),

hvorhos man ønskede, at den i III 3 hidtil givne Tilladelse for Kolo-

nierne til imod at give Sukker og Bomuld i Betaling at indføre fra

Nordamerika Bønner. Mur- og Teglstene. Planker og Bja'lker igen

niaatte bortfalde, dels for atter at skalfe Danmark-Norge Afsa-lning paa

di.s.se Artikler, dels for at indskrænke Øernes Sukkerafsætning til

fremmede Steder saa meget som muligt.

Imidlertid havde Regeringen af de fra Dansk-^'estindiell indhentede

Oplysninger faaet stadfæstet, at Tilstanden var som af Societetet

skildret, og at Gouvernementet egenmægtig havde overskredet sin

Myndighed lil at udvide Indforselsfriheden og dermed ogsaa Sukker-

lulforslen til fremmede Steder. Ligeledes bekra>ftede det sig, at Plan-

tageejerne i stort Omfang havde optaget Driflslaan i Udlandet, navnlig

i Holland og England, og derved med Hensyn til deres Sukkerhandel

vare geraadede i en Slags økonomisk Afhængighed af Huse i .\msterdam

og de engelske Kolonier i Nordamerika. \'ed en kgl. Res. af 21. No-

vember 1769 blev derfor Gouvernementets Handlemaade misbilliget, og

det erkheredes for ubeføjet lil at træffe saadanne almindelige Foranstalt-

ninger i Modstrid med Forortlningens klare Hensigt — og Kjøbenhavns

Vestindiehandel bedrede sig da ogsaa, som alt i det foregaaende berørt,

stærkt i Løbet af 1770. Regeringen lod l'lydigheden derovre for den

forbigangne Tid passere og forlangte el Forslag fra del paa Øerne indsatte

saakaldle secrete Raad for det Tilfældes Skyld, al der virkelig skulde

være en eller anden Vare, som af Hensyn til Øernes Tarv burde kunne

lillades indført.

Med delle Forslag blev traineret , og da Raadel desuden tillod

sig under Henvisning lil yderlig Nød og Mangel at anordne frem-

mede Varers Indførsel imod 25 p(^t. Told. behagede det Hs. Majestæt

at beskikke et nyt Raad . Imidlertid var Handelen atter gaael tilbage.

Ogsaa del nye Raad ønskede større Frihed for Handelen

og indsendte lil Regeringen el Forslag herom, som var meget vidt-

gaaende. Delle Forslag blev den 12. September 1772 af Regeringen

sendl lil Grosserer-Soeielelels Krkhering med Tilfojende, at man helst

ønskede f"dg. af 17(i4 fuldt oprelboldt. men al man saa til (iengadd

ogsaa niaatte vare vis paa, al Øerne blev tilstra-kkelig forsynede med.

I
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HesværiiigcM- {lerovrelVa. Fiiuiiiscollegiets danske Kammer— hvorunder

denne Sag siden Struensees Ophieveise af ('ommerce-C-oUegiet den (lang

lienlaa liavde nemlig di'l Indlryk, al del knel) for de herva'rende

Handlende al forsyne Øerne med del Nodvendige, og al der saa-

li'des virkelig lil Tider var ligel'rem Trang lil fremmede Tilførsler.

Ik'given liederne skulde snart retfa-rdiggore dette Indlryk. Thi

endnu inden Societetet kom lil at algi\ e sin Krkhering, kom der Efterret-

ning om. at en ødelæggende Orkan havde hærget Øerne, og al de

hurtigst muligt maatle foTsynes med Kod. Mel. Smør. Ost og lignende

N'arer. Der tiistodes derfor oji-hiikkeligl fuld Toldfrihed foi' disse Ar-

tikler; men desuden lod det danske Kammer straks under 14. Xovend)er

1772 Magistraten vide. al del eventuelt vilde søge udvirket en Pra'mie

for de danske Handelsskihe, der kom først derover, men herom maalle

de Handlende underrettes endnu samme Dag.

Med en for de Tider usædvanlig Hast fik Formanden og de .Eldste

øjehlikkelig Meddelelsen og gav Miegler og Horskommissær Lycke Ordre

lil endnu samme Dags Kflermiddag at opsøge de (irosserere, der hand-

lede paa N'estindien, og na-ste Dags Formiddag gøre fornødent Opslag

|)aa Horsen.

Den 15. og 16. meldte sig derefter følgende: Rvbekg, Thvgksk.n & Co.

med 4 Skihe, som kunde indtage irsk Proviant paa Vejen, Michael

F.vHiUTiis L^c Wkvkh med 2 Skihe. C. H. THALBrrzEH med 1, endelig

Agent CioNuoi.ATSCH paa Baron Schi.m.melmanns Vegne med 3 Skihe.

(-HiPi'iM)Ai.K & Selbye & Co. med 2 Skibe. Dernæst havde Lars Hkimm

et .stort Fartøj liggende færdigt lige til Afrejse, Madame Gl'ST.^^:I^;H i.<: Sonnei-

og S. I.YCKE havde hver for nylig afsendt 1 Skib, L. Madtzen endog

3 Skihe. For alles Vedkommende var Meningen den al anløhe Covk

for der al indlage den fornødne Provision, hvad det danske Kammer

allerede forlængst havde tilladt, naar og hvor det havde Sikkerhed for, at

der ikke stod en Amster(lamer-Kol)mand hag. De fleste af Kohnuendene

erklærede dog samtidig med al stille deres Fartøjer lil Raadighed, at

de kun gjorde det i Tillid til det antydede Løfte om en Præmie, som

endda maalle være klækkelig for at skadesløsholde dem for den Risiko,

de løl) ved al sende Varer lil Folk, der højst rimelig vare insolvente.

N'ed el Opslag i)aa Horsen den 19. November bekendtgjordes del

derfor, al del første af de fra Kjøbenhavn eller Allona udgaaende

Skihe, der samme Aar ankom lil Vestindien, skulde have en Præmie

af 1200 Rdl. for fuld Ladning, det næste af 1000 Rdl., ligesom den

fuldstændige Toldfrihed skulde gælde for samtlige Skibes Tilførsler

.\arel ud. .Samme Dag lagde tvende Skibe ud fra Toldboden.
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Under disse særlige Forhold gav Formanden og de Ældste 4 Dage

efter Danske Kammer det Svar paa Henvendelsen af 12. September,

at det vel var bedst foreløbig at stille Sagen i Bero, hvorefter man
siden nærmere kunde overveje, om dog ikke Fdg. af 9. April 1764 var

den bedste Rettesnor for Handelen.

Regeringen valgte dog en tredje Vej for om muligl al forene de

ikke altid sannnenfaldende Interesser. \'ed en Fdg. af 16. September 1773

blev det fastsat, at alle Sukkere, som hjembragtes fra dansk Vestindien

og ikke forud vare destinerede til et eller andet bestemt Raffinaderi,

skulde føres til Kjøbenhavn og der i 4 Uger oplægges til Forhandling.

Men til Gengæld for det Fortrin, som herved tilstodes Hovedstadens

Købmandsstand, skulde denne være forpligtet til for Fremtiden at holde

et Oplag i Kjøbenhavn af Jern, Tømmer. Sild samt andre norske

Fiskevarer og Produkter, som der paa de vestindiske Øer var Trang

til. Og samtidig meddeltes der de Handlende, at de ikke tiere kunde

Aente som i 1772 at faa Lov til at forsyne Øerne med udenlandske

'Provisioner . Herved haabede man altsaa paa én Gang at bevare og

befordre Kjøbenhavns Handel paa \'estindien, skalle Afsætning for

norske Produkter og sørge for Koloniernes tilstrækkelige Forsyning.

I 1772 var der under de usa^dvanlige Omstændigheder bleven for-

toldet vestindiske Varer i Kjøbenhavn til en Værdi af 613,000 Rdl.

imod ca. 440,000 Rdl. i Gennemsnit af de 3 forudgaaende A;ir. og paa

samme Maade var Udførslen af vestindiske Varer fra Kjøbenhavn

stegen fra 142.000 Rdl. i 1771 til 355,000 Rdl. i 1772. Men derefter

faldt Tallet i 1773 efter Orkanens Ødelæggelser til 43,000 Rdl., ligesom

Fortoldningerne formindskedes med ' e eller over 105,000 Rdl. Efter

den nye Forordning steg imidlertid Værdien af de fortoldede Varer

atter fra 507,000 Rdl. i 1773 til:

1774 581,000 Rdl.

1775 661,000 »

Og Kjøbenhavns Udførsel af Vestindievarer steg endnu stærkere i

Forhold

:

1773 43,000 Rdl.

1774 73,000 »

1775 246,000 »

I Hegjndelsen af 1776 (Fdg. 18. Maiis) blev *det, for at opmuntre

det indenlandske Skibsbyggeri, forbudt i Farten paa Vestindien at

anvende andre end hjemmebyggede samt til Defension indrettede Skibe

(o: Skibe, der i Krigstider kunde bruges som Kapere), dog herfra selv-
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skadede ifGlf>e ("iiosserer-Soeietelets Vidnesbyrd ikke lidet hele denne

I'art; thi del var billigere at købe Skibe i Udlandet end at l'aa dem
i)yggede her*), og naar saa slige i Udlandet købte Skibe fik Kragt eller

Troppesendinger til X'estindien, kunde de ikke søge Retourlast i vore

egne Kolonier, men maatle gaa tomme tilbage. Værdien af i Hoved-

staden indklarerede vestindiske Varer sank derfor ogsaa igen fra de

6(51,000 Rdl. i 177.') til 512,000 Rdl. i 177(>.

Handelen paa Dansk Vestindien blev imidlertid allerede Aarel efter,

nendig ved Fdg. af 7. April 1777, paany ordnet fra Regeringens Side

efter Indstilling fra (ieneraltoldkamret og, som det synes, paa Foranled-

ning af H. C. Schinimelmann. Denne Forordning fastholdt i sin

sj 1 ej alene for St. (^roix og St. Jan. men ogsaa for St. Thomas, at,

al Skibsfart og Handel fra Fvropa til disse Øer ene og alene maatte

føres fra de danske Stater med de danske Undersaatters egne Skibe.

Men derna-st tilfojedes i i; 2 den helt nye Bestemmelse, at al Skibsfart

og Handel fra Dansk N'estindien tilhage til Evropa alene skulde være

Kjobenhavn forbeholdt, saa at ethvert med vestindiske Produkter ladet

Skib, der var bestemt til Elvropa, maatte indløbe og udlosse i Kjøben-

havn. Dette vil altsaa hverken sige mere eller mindre, end at Kjøben-

havn blev det eneste Oplagssted for vestindiske Retourvarer. For

Hovedstadens Handlende, særlig selvfølgelig for dens Groshandlere,

var dette naturligvis en meget betydelig Favør. Ogsaa for Stadens

Sukkerraffinadører, deriblandt Baron Schinimelmann selv, var det

sikkerlig saare bekvemt og behageligt.

I det stedse vanskelige Spørgsmaal om Dansk Vestindiens For-

syning med almindelige Levnedsmidler ( Provisionsvarer«) blev man
staaende veil den Løsning, der allerede var trulTet i Efteraaret 1776

(Fdg. af 5. September), nemlig: dels paany at paalægge de Handlende

en Forpligtelse til at medføre en vis Kvantitet heraf (nemlig for 15 Rdl.

s

Værdi for hver (.ommercelæst), naar Skibe udgik til St. Croix, dels at

sætte en Præmie af 10 pCt. af Værdien for de bevislig paa St. Croix

udlossede Provisionsvarer. For saltet Kød af jydske Staldøksen blev

der endog sat en Sierpra-mie af 1 Rdl. j)r. Tønde, hvorhos den erlagte

Told og Konsumtion af det anvendte Salt godtgjordes. EndeUg sattes

for forskellige her i Landet tilvirkede Manufakturvarer Eksportpræmier

af V/t og 5 pCt.

* Defensionsskil)c maatte desuden være skarpe, dvbtjjaaeiide. fregatrigj|cde Skibe

med Spejl, fast Bak og Skanse, hvilket var en langt kostbarere Type end det alminde-

lige Kobmands- Koffardi- Skib med glat Dæk og gode Lastdragere), som var Galeot-,

lirigantine- eller Pink-bygget. — eller end Østersoens almindelige >Tommer-SI;eberi, som
var rundgattet og lidet dybtgaaende.

Kra den danske Handels Bmpirc ^"
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Hvor megen eller livor liden Andel Schimnielniann nu end kan

have haft i denne nye Ordning, saa er i hvert Fald saa meget vist, at

det den Gang stod fnldkonnnent klart for ham, hvilke rige (Lhancer

der netop paa det Tidspunkt aabnede sig for den herfra drevne Vestindie-

fart. De nordamerikanske Fristater havde Aaret før udstedt deres

Uafliængighedserklæring, Krigsurolighederne paa Havet vare i fuld

dang og de amerikanske Farvande fuldkonnnent usikre. Det var i

høj Grad sandsynligt, at Englands Fjender, navnlig vel Frankrig, kunde

benvtte sig af denne for det overmodige Albion helt vanskelige Stilling,

og i saa Fald vilde atter som under Syvaarskrigen de danske Øer

blive et Hovedoplagssted for alle Slags vestindiske \'arer. Men selv

bortset herfra havde jo Handelen med vestindiske Produkter vist sig

al være mere og mere lønnende, og at Søkrigen yderligere vilde bidrage

dertil, kunde ikke betvivles. Schimnielniann har vel ogsaa rimeligt

nok allerede den Gang haft god Tillitl til, at den unge BernstorfT, hans

gamle Velynders Nevø og Elev. nok vilde vise sig i Stand til at vogte

Danmarks Neutralitet og værne om Landets Ret i Handelen og paa

Havet.

Det viste sig da ogsaa noksom i den følgende Tid, hvad nedenfor

nærmere vil blive skikliet i Tal, i hvor høj Grad Krigsbegivenhederne

skabte Konjunkturer for Danmarks Vestindiefart. Og under disse Om-

stændigheder med deres bærende og stedse stigende Bevægelse var det,

at Beslutningen om det Vestindiske Handelsselskabs Dannelse blev fattet.

Grosserer-Societetet blev straks opskræmmet ved de første Rygter

herom, som slap ud i Staden Januar 1778. Det hed sig, at det skulde

være Regeringens Hensigt af skabe en ny Handels-Indretning«, soin

skulde forundes en enkelt Person til BestvTelse<. Den »enkelte Per-

son-, som man frygtede for nu med Et skulde have hele Kagen, var

Conrad C.\sp.vr H.^iser (født i Basel 1743), en Købmand fra Marseille,

der havde ydet en dansk Middelhavseskadre væsentlige Tjenester, hvor-

for han 1776 blev udnævnt til Agent paa Betingelse af, at han ojjrettede

et Handelshus i Kjøbenhavn. Her i Staden vandt han hastig Schinimel-

manns fuldkomne Tillid, og det var derfor intet Under, at der opstod

den Mistanke, at disse To nu havde noget særlig durkdrevent for.

For om muligt at faa det nye Anslag; kvalt i Fodsien gik derfor

Societetet under 20. Februar ind med et Andragende til Kongen. Det

hedder heri saare betegnende, at »hans kongelige Majestæts landsfader-

lige Omsorg for den danske Handels Flor og Udvidelse giver et Rygte,

som heri Staden bar udbredt sig, en Grad af Troværdighed: der siges

nemlig: al del er Deres kgl. Majestæts Vilje og Hensigt, at Handelen

imellem de danske Øer og de IVi inmede Etablissements skulde forøges
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og iiojiMT med FaulriiKhuulcls Ilniulol roihindcs, al Deres kgl. Majestæt

i (len Henseende alleniaadigst vil helale, at paa Øen St. Thomas be-

standig skal være el anseeligt Ojdag af lorskellige Vare, hvormed Frem-

mede, som der konnnor, kiMidc l)live lorsynede enten imod Helaling

eller Oml)Ytning af deres (Udbringende Produkter med mere, og endelig,

at Deres Majestæt til denne Handels Opinuniring og Drift sand dette

vigtige Øjema'rkes deslo bedre Opnaaelse allernaadigst skal have bestemt

en vis anseelig Kapital af Deres Majestæts Kassa, hvilken det kunde

formodes ville være for byrdefuld l'oi- de Handlende lier af egne Kra'fter

at udrede. >

Xaar delle saaledes«, hedder det videre, »maatte være Deres

Majestæts allernaadigste \'illie og Mening, Ihide denne Slads Grosserere

sig allerunderdanigst forbundne til at ønske en saa priselig og til

almindelig Nytte sigtende Handels-Flan den allerbedste Fremgang, og

bede derfor allerunderdanigst, at det allernaadigst maatte behage Deres

kgl. Majestæt at gøre denne Handel endnu mere almennyttig ved at

overdrage samme, under anførte og andre sig dermed passende Vilkaar

og Betingelser, /('/ sumtluje (irossererc heri Skuleii« ; thi, mener Soeietetet,

den af Kongens Kasse givne Forstrækning vilde derved »altid blive mere

sikker og Øjemærkets Ojjuaaelse deslo vissere, end naar Bestyrelsen over-

drages til en enkelt Person, der maaske lidet kender Landet, Handelen og de

dermed forbundne Omsta-ndighederi . Og man slutter endelig med al

haabe, at de i)rivate Købmænd saa meget mere tør gøre os Haab om
Bifald i denne Ansøgning, som en Del af os allerede have anseelige

Oplag af \'arer og betydelige udestaaende Fordringer hos Plantere og

andre af Indbyggerne i de dansk-amerikanske Øer, hvilke ved Konkur-

rence med en med saa fortriidige Fordele begunstiget Handels-Indretning

vil foraarsage os en ubodelig Skade og denne ellers ikke saa ubetyde-

lige Handel el uoi)retleligt Tab .

Saa galt. som man frygtede det, kom del nu ikke til at gaa, uumi

den med saa fortrinlige Fordele udrustede Handels-Indretning shq)

man dog ikke for, og Hausku blev ogsaa ganske riglig dens Admini-

strator for Kjøbenhavns Vedkommende. Til Direktører udnævnte Kongen

naturligvis først og fremmest Schimmelmann og Guldbekg, Skalmesteren

fik desuden sin Søn med. De andre Direktører blev 1. Deputeret i

(leneralloldkamret Stemann og XiEi.s Ryberg (der nu vai- avaneerel op

til i:tatsraa(l).

Det VeslindisLe flandelsselskab fik sin Oetroy den 11. Maj 1778;

del stiftedes med en Kapital af ',2 Mill. Hdl., fordelt i)aa 5000 Aktier

a 100 Hdl.. hvoraf iMuanserne forbeholdt sig de 2000 til senere fordel-

agtig Afs;elning. l-"or deslo bedre at faa afsat Hesten straks blev der

20*
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tilsagt Aktionærerne 4 pCt.s Uenle i de to første Aar. hvilkel Beløb

skulde udredes af Staten imod, at Selskabet henkigde det eventuelle

Udbytte til Forøgelse af Kapitalfonden. Selskabets Interessenter havde

ingen Stemme, men Icun Fordring paa, at der aarlig forelagdes dem

en almindelig Statusopgørelse. Hertil svarede del daarligt — eller netop

ndma-rket, om man vil — at Bestyrelsen var fritagen for alt .\nsvar

og al ])ersonlig Risiko. Men til denga'ld blev der givet Selskabet en

Række »uhørte> Begunstigelser, hvoraf Aktionærerne med Rette maatte

knnne vente at se store Fordele.

Det lik saaledes Oplagsfrihed (Kreditoplag) paa alle tilførte Varer

(og det maatte handle med alle ForsteHaands-\'arer, hvis Import ikke

vai- forbudt), endvidere Ret til [laa St. Thomas at have og holde et

»Entrepot« af alle Slags evropæiske Varer til videre Forhandling, og

det blev i den Anledning ogsaa fi-itaget for Udførselstold af alle inden-

landske Varer, som førtes til SI. Thomas. Endvidere blev del frilaget

for Havne-, Laste- og Ranconpenge*) m. m., lik Toldfrihed paa alle

Materialer, som brugtes til Skibsljygning og SkibsrejKuationer, og endelig

— hvad der var langt del va^sentligste — skulde Selskabet ikke svaie

Øresundstold af Kalle, for hvilken Vare Satsen var meget bøj.

Denne sidste Særret var en Følge af, at der ved det nye Selskab først og

frennnest var tilsigtet al drage Nordevroi)as Kaffehandel til Kjobenhavn.

Man forpagtede derfor ogsaa Told- og Konsinnlioiisinlraderne af al

Kaffe, som forbrugtes i Kongens Riger, til Selskabet for 20,000 Rdl.

:

samtidig blev dog Afgiften nedsat fra 12^ 2 p, til 6 S pr. Pund. Men

ikke nok hermed. Ogsaa Toldintraderne paa St. Thomas (og Aaret

efter paa St. Jan) blev forpagtet til Selskabet for 16,000 Rdl. vestindisk

Couranl. Og da Tolden paa de fra Amerika til St. Thomas indførte

Varer ved Res. af 18. December 1779 blev opha-vet. hvorved de nævnte

Toldintrader allsaa blev mindre, lik Selskabet til Erstatning hulta>gterne

af en ny Afgift, den saakaldte >evropæiske Told«, der blev paalagt

*) Ranfon-Pcn^c var en gammel Skili.safgitt. der Ijlev paalafjt 1707 med visse

Skilliiif; af hvei- Daler. Mandskaliet fik i Hyre. til l^anjoiineriiif' af danske Matroser,

der blev fangne af Algiererne. Kdg. af 21, August 1747 ford()l)lede den. men ind-

skrænkede den tillige til de Skibe, der for med algiersk Søpas. \'ed samme Forord-

ning blev det nemlig bestemt (i Overensstemmelse med den Aaret iforvejen afsluttede

Traktat med .Algier), at alle Skibe, som gik paa den anden Side af Cap Finis Terræ. skulde

være for.syncde med et saadant Pas fra de danske Hegeringsmyndiglieder til Betryg-

gelse for Overfiild af de barbariske Magter. Herfor erlagdes ogsaa en sieilig Afgift

(Sopaspenrie; af .'>() Rdl. pr. Skib. — Kndelig kan lier ogsaa mærkes, at Fdg. af :i(l. .Ulli I7.5()

anordnede for alle kgl. Undersaatters Skibe i I<ri<jslider de saakaldte liiliiisl;c Sopasser.

for at de derved kunde konstatere deres neutrale Nationalitet.
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alle Ira SI. Tiiomas oj; St. .Ian lurlil M lijcmlbrle vcsliiuliske Varer mc<l

2 p(".l. af deres N'ærdi. l-Orpaglninf^ssumineii saltes kun lil 1500 Rdl.,

medens det Helol), som Afgirieii indl)ragle, l'aa Aar efter var luvsteii

70 (lange storre, og ])aa samme Maade gik del med de vesliiidiske

Toldintrader: i 1777 havde disse ganske vist kun indbragt den Sum,

hvortil l-'orpagtningsafgirien hlev sal, nendig 16,000 Rdl. vest. (>our.,

men de Iblgende Aar sleg Indheglen saa sta'rkt, at den i 1780 var

ea. 45,000 Udi.. 17.S1: 148,000 Hdl. og 1782: 280,000 Udi. l'aa (Irnnd

af de usa'dvaidige Konjunktm-er, som den nordamerikanske b'rilicds-

krig i disse .\aringer skahle, hlev saaledes alene denne For])agtning en

ligefrem glimrende Forretning for Selskabet. For øvrigt medførte de

samme Konjunkturer, at de kjøbenhavnskc (irosscrcres Prwathnmiel paa

Vestindien intet som helst .Vfbnvk fik ved det nye Handelskompagnis

Dannelse — der blev nok at gøre for Alle, som overhovedet kunde og

vilde va-re med, og særlig blev Siikkerhandelen saa vin.stbringende. at

nuin trøstigt kiuide overlade det vestindiske Handelsselskab eii sloi-

-Andel af Kalfehandelen. Betegnende nok gik da ogsaa den gronlandski'

Handel i 1781 ind i \'estindiefarten efter Overenskomst med Handels-

selskabet.

Der kan i nærva-rende N'ærk ikke særlig dvæles ved de forskellige

Hnnth-hkoiufxuiniers Drift. Historien herom har kun en Fortids-Begiven-

heds almindelige Interesse, og der ladei- sig for Nutiden ingen synderlig

La-re uddrage heraf. Det kan hurtigt ses og kort siges, at deres fæl-

dende Fejl bestod i det bureaid<raliske Styrelsessæt, der gjorde Drifts-

apparatet tungt og omstændeligt, langsomt i Vendingen og saare

))ekosteligt. Byrden heraf kunde Asiatisk Kompagni til Nød bære, fordi

denne Handel hinsides Kloden netop fordrede et vist Overmaal af

Autoritet og Ka[)ilal. ligesom ogsaa det Monopol, som Kompagniet

stadig be\arede ])aa den kinesiske Handel, vedblivende sikrede det et

Udbytte, som var frit for Konkurrence-Omkostninger. Helt anderledes

gik det Haiulelsselskaber som det astersøiske og vestindiske: thi paa

Felter som almindelig Fragtfart og Produkthandel udkrævedes der

netop, hvad di.sse Selskaber savnede: den driftige Købmands paa én

(lang klogt -forsigtige og dristige Dispositionsevne i Forening med den

gennemførte Sparsommelighed i Diiften, som kun en Privatmand kan

gennemfoT-e med sit l'^get. Deilbr kom de ogsaa til kort, medens de

' Kjobi-iiliiivns ti(lli;<fiT Kncret, illj^. Kdf;. 7. .April 1777. paa at t'aa tilfort alk-

vestindiske Hetoiiivarer. maattc den ifolge den samme Korordiiia^ dele med Christians-

sand. .Alfcma OH ("ilfieUstadt I disse tre .Stæder >t\!, i Hiivedstadeii inaatte vestindisUe

Varer af enhver Kuhmand hjemtages paa privat Transitopla;«
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kjøbeiihavnske Storkøbmænd, som liver Gang vidste, ^iiaar og hvad de

voved, som oftest vandt.

Xaar man i den Periode, som liilgle eller hin Handelskompag-

niernes Tid — den økonomiske Liberalismes Epoke— forgudede Enkelt-

mands privatøkonomiske Drift som det eneste saliggørende, saa havde det

derfor ubestridelig sin historiske Berettigelse. Stats- og Selskabsdriflens

Spor skræmmede I P'ra den ene Yderlighed gik man nu, som det plejer,

til den anden, og det er først i den sidste Halvdel af det 19. Aar-

hundrede, at man i Kraft af den naturlige Udvikling og med Erfaringen

som Læremester er kommet ind paa at gennemføre en Sondring imellem,

hvad der egner sig for den ene og hvad der egner sig for den anden

Slags Drift. Meget, ved man atter nu, kan kun magtes ved en gennem-

ført økonomisk Samvirken af mange Kapitaler og Kræfter, .\ndet kan

ovenikobet kun naas ved for det hele Samfunds Skyld at udelukke

Konkurrencen og paa begge disse Omraader har det 18. Aarhun-

dredes Stats- og Selskabsdrift atter holdt sit sejrrige Indtog. Men det

Meste er dog i vore Dage overladt Privatdrift, og særlig gælder dette

netop Handelen og Omsætningen. Og naar dog ogsaa her, som alt

ovenfor berørt, flere og liere af vor Tids Foretagender, særlig paa

Transiiortnæsencts (Skibsfartens) Onn-aatle, have vist sig for storslaaede

for linkeltmands Rækkeevne og Risiko, saa har man i det moderne

Aktieselskab under købmandsmæssig, tantiémelonnet Ledelse fundet en

Slags Mellemform, hvor begge Driftsmaaders Fortrin søges forenede. I

Fortidens Handelskompagnier lod man kun altfor tidt haant om Køb-

mandselementet — det gjaldt først og fremmest om at l'aa Ekscelleneer

med, og naar det gik galt, var det ikke mindst, fordi det gik efter

disse høje Herrers Hoved. Man troede at kunne styre et Handels-

foretagende som et Collegium. man forstod med andre Ord kun lidet

af. hvad der er Købmandsskabs sande Væsen.

1 vor Tid gaar det helt anderledes. Tilsyneladende indskrænkes

det kommenielle Virkefelt Dag for Dag — Aktieselskaber, Stormagasiner,

Sammenslutninger og Karteller tlytte op og ned paa hele Verden og

svnes at gøre Købmanden overflødig. Men Købmanden er som Nissen

i Eventyret — overalt, hvor der konuner nye Foretagender, flytter han

med ind. Thi han er som den gode .\and. der ved sin Kobslaaen og

Kalkuler er den, som skal skalle alle Selskaberne den c/unsliije Handels-

balance.
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DKi or alt tvende Gange Ibr bleven herort, at den økonomiske Til-

stand i 1771—72 paa (Irund af en Hække sammenstødende Om-

stændigheder — saaledes en daarlig Høst, slet Fiskeri under Norge,

lang Isspærring af Sejladsen sidste Vinter, Kvægsyge, Struensees Re-

former osv. — var forbigaaende uheldig, om end næppe saa trøstesløs

som Datiilens egne Forfattere afmålte den. Suhm skrev saaledes om
det nævnte Aar, »at vor Sygdom er reni fortvivlet og vore Indretninger

tnvkkes med saadanne Svagheder, der nodvendigen vil inden foje Tid

drage Statens Død efter sig* — og som Bevis anfører han, at man i

1771 enilogsaa havde maattet »lade hidføre en Hoben fremmed Korn

og Fedevarer« (!). Om Hovedstaden siger han særlig: »nogle faa rige

Slægters Bortgang, en Del Lønningers Afskaffelse og Formindskelse

gør, at den gisper. Er det en Handelsstad?«

1 den Betænkning over Landets økonomiske Forfatning og Frem-

tidsudsigter, som den dygtige Kobmand Niels Ryberg i Slutningen af

1770 paa Struensees Foranledning indgav til Kongen (jfr. Side lOo),

skildres Forholdene kortelig saaledes: Kongens Riger kunde ikke brød-

føde sig selv, men i Løbet af hvert Tiaar maalte der tilføres Norge

SO a 100,000 Tdr. Korn fra Østersøen. Men dette var vor egen Skyld,

Folkets og Styrelsens Skyld og ikke Landets. Jorden var frugtbar

nok, men Bonden burde blive klogere og flittigere, hans Børn for-

nulligere og bedre opdiagne. Fællesskabet burde ophæves og Hoveriet

\orde bestemt. I saa Fald vilde Korndyrkningen kunne give et Ud-

førselsoverskud — en Paasland, hvori vort Aarhundrede har maattet

give Ryberg Ret, og som altsaa viser hans Fremsynethed.

Samtidig havde Danmark lidt store Tab ved, at Fragtfarten paa

Middclluuwl var standset (bvoifor Ryberg da ogsaa i Oktol)er 1770 havde

tilraadet at købe Freden af Deyen i Algier). De tidligere deri an-

vendte Skibe laa hjemme og raadncde op, Skibsværfterne vare uden

Arbejde, Hundreder af Haandværkere som Tømrere, Smede, Sejlmagere

og Rebslagere laa ledige, vore Matroser maatte ty til fremmed Tjeneste

osv. osv. Kun Stikkcrmflinaderierne syntes at trives vel. Der var den
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Gang 13 saadanne i Kjøbenhavii, 10 i Provinserne; de første raffinerede

gennemsnitlig 720,000 Pund, de andre 2o0,000 Pund, Der udførtes

for 70,000 Rdl. til Sverig og Østersøen af Sukker og Sirup.*)

I Løbet af 1772 stødte for Staten større Vanskeligheder til. Den

19. August 1772 foregik i Stockholm det Statskup, hvorved Gustav iii

omstyrtede Sveriges frie Forfatning. Herefter ansaa man det i Dan-

mark kun for et Tidsspørgsmaal, naar man fik Krig med Sverig. Den

5. September afgav Schack-Rathlou efter Regeringens Opfordring en

Betænkning, hvori han, støttet paa sin tidligere Erfaring som Gesandt

i vort Naboland, gjorde stærkt gældende, at Faren for et tjendtligt

Indfald i Norge maatte anses for overhængende. Der maalte altsaa

rustes i Hui og Hast, og Prins Cahl ai Hesskn blev i Begyndelsen

af November sendt til Norge som kommanderende General. Der skulde

saaledes skaftes Penge, og følgelig var Skatmesteren paany Manden. Ved

Rescr. af 29. Oktober blev der nedsat en ekstraordinær Finanskommis-

sion, hvori ,\rveprins Frederik, den gamle Thott, Schack-Rathlou,

ScHiM.MKLMAN.N Og Glldberg fik Sæde. I den nærmest følgende Tid

fik denne Kommission, hvori Schimmelmann selvfølgelig hurtig blev

den toneangivende. Hovedindflydelsen paa Finanserne og deres Ledelse.

Det blev forøvrigt forholdsvis hurtigt klart, at Gustav III under Sveriges

daværende højst fortvivlede Omstændigheder næppe kunde gøre Alvor

af sine formodede Hensigter, men denne Erkendelse kom finansielt

set for silde: Pengene vare givne ud eller de udgiftsvoldende Foran-

staltninger satte i Gang.

løvrigt blev Commerce-Culli'yiet genoprettet den 14. Januar 1773

under Navn af Generallandøkonomi- og Commerce-CoUegiet, men heri

indtraadte Schimmelmann ikke mere. Andreas Peter Bernstorfl', der

i November 1772 var kommen tilbage, blev ved Collegiets Oprettelse

1. Deputeret, og i Maj s. A. blev Schinimelmanns ældste Son Ernst

Heinrich ligeledes Deputeret i Collegiet.

Det blev derfor i den følgende Tid alene gennem Over-Skatte-

Direktionen, at Skatmesteren kom til at udøve nogen Indflydelse i

handelspolilisk Henseende, og denne udøvede han, som vi have set,

") Sultkerraffinaderieine vare ogsaa stærkt privilegerede og beskyttede. Ved PI.

af 31. Marts 1750 var der saaledes udfærdiget ligefrem Forbud mod Indførsel af raffi-

neret Sukker og Sirup, og dette 1-orbud blev opretholdt i alle senere Forordninger

lige op til Toldfdg. af 1. Maj 1838 hævet fra 1. Jannar 1842). — PI. af 19. Oktober

1754 gav yderligere de kjøhenhavnske Sukkerraffinaderier den Begunstigelse, at medens

de maatte falholde og forhandle deres Sukker overalt i Higet, maatte der hverken fra

Ind- eller Udland fores raffineret Sukker til Kjobenhavn. Sjælland. Lolland og Falster.

(.Dette Forbud bortfaldt ved Toldfdg. af 1. Februar 17il7.)



væsenlligl i Overensslcmnu'lsi' iiu'd (Hldkkiu!. Forbigaaeiulf iiilcres-

serede han sig i 1777 for di'ii jyilskc Stiuleliaiulels Opkomsl ved at

søge oprettet Eks])()rtslagterier, og Ibr al skalle dansk Rng fast Afsæt-

ning i Hertiigdonuiierne, men begge Dele mislykkedes. Derimod tik

han sørget for, al der paa Over-Skatte-Direktioneiis Regning i)lev bygget

en Del Skibe, som han tik solgt til danske Købmænd med Fordel

])aade for disse og Statskassen.

Det varede nendig ikke mange Aar, for et nalmindeligl Handels-

røre, et stort og glimrende Opsving i hele Hovedstadens Erhvervsliv

afløste de trykkede Tider under og efter Slrnensee. Herom skal i næste

Afsnit udforlig berettes. Inder disse skiftede Omstivndigheder kunde

Schimmelmann s[)are sig alle Bekymringer for at aabne nye naturlige

Hjælpekilder til Handelsbalancens Forbedring og Betryggelse. De
tvende nylig na-vnlc Kompagniers Dannelse maa derfor heller ikke

l)aa nogen Maade jævnstilles med hans Forsøg paa gennem et Fri-

havns-Anlæg at udvikle KjøbenhaMis Transithandel*) eller med det

(luldbergske P2ks])eriment med Hvalfangsten. Disse Planer fremkom

for al bane et forarmet Folk nye Veje til Velstand, medens Handels-

Selskaberne stiftedes for fuldelig at faa udnyttet en usædvanlig Verdens-

konjunktur, for at skaffe Stat og Folk Andel i de Rigdomme, der

pludselig vældede ned i Kobmandsskabets Skød. Og under disse

Forhold er det let begribeligt, at den handelspolitiske Opgave blev en

hel anden. Handelspolitik ble\ Udenrigsministerens og ikke Skat-

mesterens Sag.

Desuden fik han ogsaa nok at gøre paa sit eget Særomraade, som
i Perioden 1773—82 kom til at spænde over flere og flere Felter.

Blomstrede Landets Handel i den Guklbergske Periode, saa gik

*) At denne l'lau, .som man efter Grosserer-Societetets sidste ]iulstilliiij< i Oktober

1771 ganske rolig havde ladet ligge, ikke blev fremmet eller genoptaget i den kom-

mende Tid, men ligesom blev lielt borte under den almindelige Korvirring lige efter

Struensees Fald, er ikke til at undres over. Saa forfejlet og forfusket var al Struensees

^ærk paa de her omhandlede Omraadcr, at kun saare faa blivende Spor var tilbage.

1 det hele taget sto<l jo bagefter denne Periode for de Kleste som en Vandhose, der

var gaaet hen over Landet og havde hvirvlet Støv og Skum og alt Lostliggende i Vejret.

Men Hovc<lstadcns Købmandsstand fik dog for sit \'cdkommende at fole, at et saare

solidt Stykke Fremtid var blevet bortfejet med det samme.

Frihavnsplaneu blev som alle slige nye Planer glemt eller skudt til Side i en

Tid, der som den efter Struensee saa naturligt kun havde travlt med at genoprette

det gamle, medens alt nyf forekom fordægtigt, blot Struensee havde rort ved det.

Heller ikke Schimmelmann vendte tilbage dertil: han folte aabenbart ligesom de andre

kun Sky for denne l'ortid og hvad dens var — endogsaa det i den, som havde været

hans eget. Hvad Uhyggens og Si)ientlingens Aai- havde sat sit Stempel paa, var Vrag-

gods, som en saa klog Mand lod ligge |)aa PulterUanirnci cl blaiull mulet SUrammel.
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ik'l jiisl ikke Fin<tnscrnc paa samme Vis. Sfatsgæklen voksede i

Aarene 1772—74 fra l(i til 22 Vi Millioner som Følge al" de store For-

svarsudgifter overfor Sverige, Fortsættelsen af de ulykkelige h^kspedi-

tioner mod Algier, Statens Køb af Banken, som skete 1773, Udløs-

ningen af det almindelige Handelsselskab og Overtagelsen af den hol-

slen-gottorpske Gæld ved Mageskiftet med Oldenborg og Delmenhorst

(1774). Siden efter kom Søiulritstniiiyerne under den nordamerikanske

Frihedskrig, der medførte Ekstraudgifter af 2V2 å 3 Mill. Rdl. Og

endelig ydede man gennem Over-Skatte-Direktionen, under hvis Virk-

somhed var blevet henlagt Besørgelsen af alle de Anliggender, som

angik ny Handelskompagnier og Handelsforetagender, i stort Omfang

Forskud og Laan ligesom der saavel paa flere af de statsunderstøttede

Fabriker samt ganske særlig paa den islandske og grønlandske Handel

blev direkte tal)t betydelige Summer. Endelig medgik der til Anlæget

af Eiderkanalen overordentlig store Beløb.

Det ligger udenfor denne Undersøgelses Plan at gaa nærmere ind

paa disse Aaringers Finansstyrelse. Men det er dog nødvendigt i en

Bog om hin Tids Handel at tage en Forvaring imod den traditionelle

Fremstilling af Aarsagerne til hele den Misere, hvormed Perioden endte.

ISIan har nemlig hidtil i saa Henseende lagt Hovedvægten paa den

Omstændighed, at Bankens — den af Staten overtagne Banks — i

Omløb satte Seddelmængde netop i det paagældende Tidsrum voksede

saa uforholdsmæssigt stærkt. 1 1772 var der 0,7 Mill. Rdl. i Omløb,

4 Aar efter var Seddelm;engden allerede stegen til 7,4 Mill. Rdl. og

derefter gik den i de følgende Aar op til S Mill., 9,t Mill, 10,3 Mill.,

10,6 Mill., 12,8 Mill. og naaede endelig i 1782 op over ISV« Mill. Rdl.

Heri har man plejet at se et uomstødeligt Bevis paa Finansstyrelsens

Letsindighed og Mangel paa Fremsyn.

Men det er ikke saa. Den daværende danske Statsbank maa paa

ingen Maade sammenstilles med en moderne Seddel-udstedende Bank,

hvis Notemængde det alene for Bankens egen Sikkerheds Skyld er

nødvendigt at holde indenfor en af Forholdet til Mønt- og Metalbe-

holdningen afstukken Grænse. Idelig har tidligere Forfattere halvt

ubevidst gjort sig skyldige i denne Fejl og derfor stadig korset sig over,

al Banken kunde vedblive med at udstede Sedler op til lo' •.> Mill. Rdl.,

medens Montbeholdningen svingede mellem 80— 177,000 Rdl. Men

dette tilsyneladende rentud forfærdende Misforhold var egentlig talt

slet ikke noget Misforhold, fordi det overhovedet ikke var noget For-

hold. Der oar ikke noget nødvendigt Forhold mellem disse to Ting.

l'dover de daglige »U(Uællinger< af Smaamønt havde man i Virkelig-

heden ingen tvingende Giimd til al sørge for Metalfondens Forøgelse,



Ihi (la Hanksedlcnie én Gang for alli' var irklærede Ibr uiiiilløselige

og var gjorte til lovligt Betalingsmiddel, var det begrebsmæssigt set ufor-

nødent at sGige for Tilstedeværelsen af en Metalf'ond, hvis Hensigt netop

skulde have været at sikre Sedlernes Indløselighed. Og hvad paa den an-

den Side Seddelnuvngdens Forøgelse angik, saa var disse Sedler jo faktisk

Landets virkelige og i alle store Betalinger eneste Mønt. Pengecircula-

tionen var nu en Gang en Circidation af Pditimpemie, og den i disse

Aaringer paa Grund af det livlige Handelsrøre voldsomt voksende

Omsætning maatte nødvendigvis lægge Beslag paa en stigende Mængde

af Omsietningsmidler. Naar det ovenikøbet var gennem en Bank-

virksombed, at disse til Omsætningens Behov svarende Omsætnings-

midler skulde skabes, saa var det ikke alene paa ingensomhelst Maade

urimeligt eller letsindigt, men tværtimod fuldstændig naturligt og lige-

Iremt, at Banksedlernes Mængde voksede. De mange lønnende Handels-

Ibretagender krævede Kapital, og det var en fornuftig og fordelagtig

Bankforretning at forsyne de Private med denne i Form af Driftslaan,

Forskud, Vekseldiskonteringer, Rendiourser osv. Og da de 3 Mill. Rdl.,

der var fastsat som en passende Sum hertil, hurtig blev beslaglagt af

laansøgende Købmænd, saa laa det dog lige for, at man i et saa

gunstigt Handelsaar som 1781 udvidede Laanefonden for de Private

fra 3 til o Mill. Rdl. Men som Forholdene laa, betød dette jo en til-

svarende Forøgelse af Seddelomløhet.

1 Aarene 1776—82, altsaa netop de glimrende Aar, forøgedes i det

hele Seddelmængden med ca. S'A Mill. Deraf gik noget over Halv-

delen til allchaande private Forretningslaan, som skyldtes Tiderne, og

hertil er neppe noget at sige. Men den anden Halvdel gik til Finan-

sernes Forsyning, og den dertil svarende Forøgelse af Seddelmængdcn

burde og kunde maaske være undgaaet. Staten engagerede sig for

stærkt, og Brugen af Banken gjorde ej alene dette muligt, men fri-

stende let. Saa længe Finansstyrelsen, saaledes som i gamle Bern-

storfTs Tid, skulde farte og føjte Verden rundt for udenlandsfra møj-

sommeligt at skrabe sig Pengene sammen, kunde den ikke let komme

til at overvurdere sin linansielle Formaaen. Men i den Motivering,

hvormed man i 1773 overtog Banken — die einzige Zuflucht, vvelche

noch vorhanden, isl die Bank — laa tydelig nok den Bagtanke, eller

maaske netop: den altfor meget fomu i Hjernen liggende Tanke, at

man kunde lade Bankens Seddelpresse virke som Pengemaskine. Del

maa i saa Henseende vel erindres, at en slig Udgivelse af Statspapirs-

penge er det Samme som et renlefril Slatslaan, optaget hos Landets

egne Borgere — og det var just den Side af Sagen, som Scbimmel-

niann saa overmaade godt forstod. Netop under gode økonomiske
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Forhold, hvor Seddelpengenes Forøgelse ikke skadede Vekselroulancen

og ikke forhindrede en gunstig Handelsbalance, niaatte et saadant Stats-

laans Optagelse synes uden Betænkelighed, naar Staten trængte saa haardt.

Ikke desto mindre har man utvivlsomt selv straks set den Fristelse

til al gaa for vidt, som heri naturlig laa, og fra først af var man ogsaa

paa sin Post derimod og søgte i de trange Tider stedse at værne og

vogte sig mod I'aren. Men da de gode Tider kom, da uanet Rigdom

strønnnede ind over Landet, og man stedse bevægede sig under det

almindelige Indtryk af Velstand og Overflod, saa faldt ganske naturlig

den farlige Tryghed over de ledende MaMid. Det er taabeligt at tro,

at disse ikke skulde have været sig vel bevidst, at det var saa sin

egen Sag ad Papirspengefabrikatiouens kunstige Vej al skafl'e sig eller

rettere Staten de nødvendige Midler, da dog derved samtidig hele Lan-

dets Omsætning og Pengeva^sen maatte blive føleligt paavirket. Talrige

Udtalelser i Datidens Papirer (Indstillinger, Hetanikninger o. lign.) vidne

tilstrækkeligt herom. ,Men i de her onduuullede Aaringer gik Alt glat

ogsaa i den Henseende: til Trods for den stigende Seddelmængde var

Kursen paa dansk Mønt (Sedler) na^sten pari 1773—78 ((^ourantdaleren

gjaldt 323 Øre, medens Pari var 325 Øre), og 1779—81 var Middel-

kursen endnu 127— 125 (Courantdaleren altsaa = 317 Øre), medens man

i de slenmie Aar havde været nede paa 130— 135 (= 308 a 296 Øre).

Og da Seddelkurscn i Slutningen af 1781 faldt til 132 (= 304 Øre),

saa beg^'udte man da ogsaa ganske rigtig at blive urolig, hvad der

netop fik Udslag i Xedsa-ttelsen af en ekstraordina'r Kommission

umiddelbart efter Skatmesterens Død (15. Februar 1782).

Det Vanskelige og Farlige ved Stillingen laa med andre Ord i

følgende: da Staten (.i; Over-Skatte-Direktionen) i 1773 overtog Banken,

havde den derigennem paataget sig det Hverv at forsyne Handelen

med den fornødne Kredit, Omsætningen med de nødvendige Omsæt-

ningsmidler og samtidig at holde Pengevæsenet paa Fode overfor Ud-

landet ved at bevare Onisætningsmidlel som korrekt Værdimaaler.

Saa længe dette tilsyneladende lykkedes, gav man villig efter for den

Fristelse, der laa i, at Haidven som seddeludstedeude var vel egnet til

at være I'inanserne en Hjælpekilde. Men for en regulan- Statsstyrelse

niaatle det blive en meget for stor Opgave: baade at lade Finanserne

gribe direkte støttende ind i Erhvervslivet og samtidig lade Staten være

Bankier og endelig — ovenikøbet — som saadan tage sig af Penge-

væsenets Regulering.

Saa henge Scmimmki.m.ann med sil eminente Finansgeni endnu stod

for Styret, lykkedes det unægtelig, i hvert Fald la-nge og i overraskende

Omfang, at løse alle disse Opgaver. Hans Fvne var netop at holde



all dette sninineii i sit Hoved, stedse i liveit jjjivel Øjeblik al laj^e All

i den rette li;ekkefol«e. I.ige fra først al' havde lian med mesterlig

Sikkerhed laget Sigte paa det afgoreiide Punkt, hvor disse Linier løl)

sammen i en l;elles Vinkelspitls — stadig læstedc han sit Blik skarpt

og udholdende i)aa Forholdet til rdlai^det. Forholdet til Udlandet

havde tvende Sider: 1) Statsgælden, 2) de private Vekselforpligtelser

.1; de gensidige N'ekselkrav, som Udenrigshandelen skabte mellem os

og l'dlaiulet. Kunde han blot til enhver Tid raade over Midler nok

til at holde Statens udenrigske Kreditorer Stangen ved al holde Tilliden

til Slatens Solvens ren og blank, og kunde han samtidig sørge for en

gunstig Vekselkurs, saa vidste han, at den værste Fare ved det store

udækkede Seddelondob var besværget. Dette vaagede han over, og

her satte han hele sin Indflydelse ind — paa denne Systemets vanske-

ligste Post anbragte han sig selv.

Alle lians Livs Kræfter log denne Kæmj)egerning: han ligehem sled

sig op i lien — efter 1771 dog mindre som Flanernes, Initiativets og de

ledende Ideers Manil. mere som den store Bøder paa alskens Brist.

Da Banken overtages af Staten i 1773, har han forberedt og gennem-

ført det: men selve Bestemmelsen lager han ikke, det afgørende Spring

er ikke hans. Og skønt Statsgælden, som ojilyst, i den følgende Tid

alter voksede og voksede paa foruroligende Vis. lilandcr han sig ikke

i de udgirtvoldende Begivenliedei-, men søger stedse taaluiodig al gøre

l'dvej — altid selv den sidste, men ogsaa sikre l'dvej.

Lige beundringsværdig i denne Fase som i hans første er Mandens

fødte Mesterskab, hans Virksondieds Fylde, hans Omsigt, Snarraadig-

hed og Rigdom paa Udveje. Selv Hknmngs, der fra hin Septemberdag

havde et Horn i Siden paa Schimmelmann, maa indrønuue, al han

havde el beundringsværdigt (leTii til at gribe Fordelene i Fhiglen. Men,

tilføjer han, som Statsmand kom hans Kobmandsblik ham til Skade,

først fordi en Bankier eller en Handelsmand nu en Gang ser ander-

ledes paa Tingene end en Minister, dernæst fordi en slig Naturs tilvante

Hang til at gøre sig (ievinsl u\ilkaarlig tra-nger Landets Interesse til-

bage i hans Bevidsthed.

Hvad Hennings her luntyik-r lil, er for saa vidt ganske rigtigt, som

Schimmelmann først og fremmesl forstod og skattede den Kmisl at

tjene Penge. Han tjente selv, og han lod Staten tjene— der var næppe

for ham noget skarpt eller afgørende Skel derimellem. Ikke al han

berigede sig paa Statens Bekostning! Mangfoldige have de vanet, som

gerne vilde paaslaa del og have søgt Beviser derfor, med forga^ves, og

lige saa mange have alligevel ladet skunde Antydninger falde. Men

det har dog paa den anden Side sikkerlig slaaet som noget højsl selv-
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folgeligt for hans Fonctiiingsbevidsthed, at han henjitcdc shi Ind-

Ilydelse til f. Eks. at sikre sit Sukkerraffinaderi visse Foi'dele og skalle

sig Leverancen af Tømmer til Flaaden eller til nye Handelsselskaber,

af Geværer til Ekspeditioner osv. Han kunde med Sandhed sige, at

Staten var vel tjent dermed. Thi hvad skulde den vel have gjort,

hvis den ikke hvert Øjeblik kunde have tyet til hans private Pung for

at faa Forskud, til hans pekuniære Formaaen for at faa Kredit, til

hans finansielle Snille for ikke at faa Kurstab paa sine Mønter. Om
nogen umiddelbar Berigelse paa Statens Bekostning har der derimod

utvivlsomt ikke været Tale, sligt har vel endog ligget hans Bevidsthed

l'uldkomnien fjernt: han syntes blot, det var bravt, at begge tjente

Penge, Ijaade Staten og han — og han sørgede derfor paa bedste

Maade. Og saare meget lyder paa. at alligevel Staten forholdsvis tjente

mest, eller at i alt Fald .Sehinunehnann ingenlunile har forøget sin

Formue i den danske Stats Tjeneste.

Som en F"orklaring paa. at Sehimmelmann i sit Liv stedse l)ar

Succes'en hjem, medens saa meget efter hans Død gik galt, har man
sagt om ham, at han var heldig, men at hans Held l)lev Landets

Ulykke. At Andre bære Ansvaret for de væsentligste af de Fejl, der

faktisk blev begaaet under Schimmelmanns Medvirkning, og hvoraf

uheldige Følger ikke udeblev, skal siden efter vises. Her skal blot i

Anledning af hans ubestridelige Held mindes om Goethes Ord. Det

kan se ud som lutter Held, al det alt lykkedes, saa længe han levede,

men som Digteren saa rigtig siger: Wie sich Verdiensl und Gliick ver-

kellen, das fålll den Thoren niemals ein.

Og naar saaledes en Hemiings dømmer om Schinmielmaiui i saa

haarde Ord, saa spørger man uvilkaarlig: Hvem var da denne strenge

Dommer selv? Om hans tidligere Forhold have vi fortalt, men hvad

der endnu fattes i Billedet af Hennings fra disse Dage er dette, al han

efter forgæves al have gjoil sine tvende Forsøg paa at konspirere mod
Struensee endelig i Foraaret 1771 lyede til hans Hja'lp t)g ved denne

lik Ansættelse i Statstjenesten.

Efter Struensees Fald stra'blc han med lige Iver efter al sa'ttc sig

fast i Guldbergs (iunsl og samtidig sjjore sin Ven »Ernst« frem til for

egen Hegning, men til begges Bedste at vove og vinde Alt;. Da

gande Schimmehuann dode. troede han det klogest deiinilivt al kaste

sig i Armene paa Guldberg for allerede i 17S4 for sent al opdage netoi)

at have valgt det fejle. Med tra-lTende Haan lader Goethe ham sige i

Walpurgisnachtstraum (Faust I. Del): Mit rechlen Leulen wird man

wasl Han indfores der med en Hentydning til Titlen paa hans i

Aarene 1794—1802 udgivne Tidsskrift — som ci-deiHint Genius der



Zi'il», ofi i sin iKiTsyncdc Ivci- lor sladii; :il v:i'iv |i;ia r()])|)cii af lulcns

tilfivUiigc Bølge, lur al' (ii'mu' al hule si^ haTo IVem og op, IVisIcdc han
netop ogsaa den Sk;elinc at l)live kastel lilhage af .Slronnnen og lilsidsl

endog strande |)aa loia-ldede Meningers Itiindc .Sk;er. Men under denne
Tumlen om var del naiurligl, al lians .Sind aldrig fandt værdig Hvile

eller Ligev;egt. Hans stedse lige ulillredsstillede .Ergcrrighed slog ind,

som Ko|)per kan slaa ind, og fyldte ham med indadl Lvst til al ud-

kaste bitre, hastmodige og alfejende Domme.
I 1777 Iraadle Hennings ind i (^ommerce-CoUegiet under I-:rnsl

Sehimmelmann og hra-ndte af nervos rtaalmodighed efter at gøre sig

ga'ldende. Med hans Natur maatle del (la synes ham at ligge lige for

at rive ned paa SehiuHiu'lnianns l'laner som Frugter af gammelda«s
Forblindelse og i Stedet for prædike den liberale Økonomis splinter-

nye og hypermoderne ('.rundsætninger som den eneste Sandheds ufor-

falskede Evangelium. Han kan ikke faa i sit Hoved, at (iuldherg ikke

straks bliver slaaet af hans unge Visdom, at gamle Sehimmelmann
ikke paa Stedet underkaster sig vore (hans og Ernst's) Ideer, end-

sige føler sig tvungen til at lade de to unge Mænd »frelse F;cdre-

landet« — saiwer la palrie.

Derfor rammer Hennings' Dom over gamle Sehimmelmann kun
— ham selv. Og dog kunde niaaske Hennings med sine ubestridelige

Evner og Kundskaber være blevet lil noget ikke meget mindre end
Grev Sehimmelmann, om han havde haft Held til at faa samlet sig

om en enkelt stor Opgave i Stedet for, at hans Liv blev dilettantisk

splittet paa et Mangefold af forskellige Omvaader. Men som Fransk-

mændene sige : il n'aimil pas de chance — maaske til syvende og sidst

den mest afgorende Forskel mellem ham og den ældre Schiminelinann.

I sine sidsle Leveaar følte Skatmesteren sig ilde tilj)as. lefler al

have virket sammen med den ældre Bernstorll', hvis fuldkonme Agtelse

og Tillid han havde vidst at erhverve sig, var han siden blevet vænnet

til at arbejde sammen med dennes Nevø, Andreas Peter Hernstorlf,

som omfattede ham med ikke mindre Ærbødighed og Beundring, ja

hos hvem disse Følelser endog ved Mindet om, hvor megen Pris hans

store Onkel havde sat paa denne Mand, udviklede sig til ligefrem xEre-

frygt. Da den unge Bernstorll" i 1780 blev styrtet, gik det derfor

Sehimmelmann dybt lil Hjerte, ja blev en Pind lil hans Ligkiste«.

Han var begyndt at lade sig angribe af Sindsbcvæ-gelser, og i den

følgende Tid kunde ovenikøbet nu og da en vis P'ølsomhed faa Magt

over ham og forvandle hans kolde, korrekte, glatte Høflighed lil dyb
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Rørelse. Da han lik Meddelelse om, at Sønnen Ernst, efter at have mistet

sin første Kone (Emilie Rantzau), havde bejlet til den unge Frk. Charlotte

ScHiBART, brast han saaledes i Taarer af Glæde, skønt han havde gjort

sig Tanker om et helt andet Parti. De sidste Dage før hans Død var det

endog, som om hele Kilder af Vemod og Varme, forlængst tilstoppede af

Tallenes tørre Sand, brød frem paany i hans saa længe indtørrede

Hjerte. Ernst bekendte siden, at han i disse Dage fandt sin Fader —
egentlig for første Gang. Og dog glemte han ingenlunde sit Arbejde,

sine Finansplaner, skønt det efter Bernstorffs Fald kun var nølende,

nødigt og nødtvungent, at han beskæftigede sig dermed. Endnu Dagen

før sin Død lod han sin Sekretær konnne for at diktere ham nogle

Anvisninger til Behandlingen af en vigtig Sag. Da man forestillede

ham, at han ikke saaledes burde trætte sig, men tværtimod skaane sig

selv paa enhver Maade, svarede han: >'kære Børn, jeg ved, jeg dør

denne Gang, jeg har beskikket mit Hus og befalet min Sjæl i Guds

Haand, lad mig endnu ofre et eneste Kvarter paa Staten«.

Som en anden Atlas havde han snart et Manddomsliv igennem

baaret det hele System«, ja en hel lille Verden af finansielle og

handelspolitiske Bekymringer paa sine Skuldre. Men da hans Kæmpe-
natm- sank sammen, brast den ogsaa som en Sæbeboble.



DEN STORE STIGNING





I.

Di;t ik' (",()iiiiu-k ske Søjlemoinmu'nl vud Dioiiniiiggaaid, der l)a'riT

Aarstallet 1784, angiver sig selv al v;vre rejst lil Ære for

Handelen og Søfarten, som imdei' en \iis og mild Regierings Ind-

llydelse og Beskyllelse gav mig Ævne al lorskiønne delle Sted og

forbedre dets Agres Dyrkning«.

De Coniiick [jaapeger her ét af de Forhold, hvorpaa den danske

Handels og Skibsfarts Opsving i de nærmest forudgaaende Aaringer

l)eroede. Der vai- Irende saadanne: 1) Regeringens kloge Handels-

politik, 2) den store Konjnnktur, som Søkrigene bragte vor Søfart

og Handel; 'Å) vcjre Købmiends Lyst lil al vove og Kvne lil at vinde.

Denne Dygtighed og Raadsnarlied til at gribe Lejliglieden
, gi\e

sig Lykken i Vold, lulnyttc Konjunkturen, medens den var der, — og

ikke mindst til at udnytte Regeringens Snille, saa kenf/c den havde

Snille (d. v. s. til HeinstorUs Fald) og /// enhver Tid udnytte dens Føjelig-

hed og Tjenstvillighed — al denne redebomie Foretagsomhed, haslige

Forstaaen og købmandsmæssige Formaaen \ ist'i- tilfulde, at \ i den Gang

allerede besad en nirkeTuj Htindelssland. S;eriig gjaldt dette, naturlig

nok. Hovedstaden.

Mange af disse Handelsmiend \ar vel indvandrede Fremmede,

saaledes jo nelo|) de Coninck, dernæst Brødrene Brown, Iselin, Bolten,

V. Hemert, Selbye osv. Lige saa mange, ja flere var imidlertid :egte,

gode Danske, atter andre forlængst naturaliserede som saadanne. For

øvrigt taler det jo ogsaa kun til Ære for den daværende Styrelses

sunde Sans, al man stillede sig saa libi'ralt oM'rfor dygtige l'dhendinge,

der kunde skabe store Forretninger lierlijenune og skalle os Forljene-

sten af disse, saa meget mere som det fuldlud lykkedes nelop at

knytte de bedste af disse Indvandrere, saaledes som f. Fks. de Coninck,

22*
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saa fast til det ny Fædreland, at de paa virksom Vis følte og handlede

som dets ægtefødte Sønner.

Som alt nævnet i første Afsnit, havde de kjøbenhavnske Gros-

handlere deres særlige af Loven skabte Organisation, Grosserer-Socie-

tetet, hvilken Regeringen med Held og Nytte brugte som et Slags Han-

delskammer. Den anden Side af denne lovskabte Organisation skulde

imidlertid være, at den ogsaa blev til Nytte for Grossererne selv som et

Middel til at gøre deres Interessekrav gældende. I denne sidstnævnte

Henseende kom det imidlertid til at skorte. Grosserer - Societetets

Historie i de første 80— 3oAar ble\ under Trykket af Tidens Smaalighed

væsentlig kun Historien om Kamp mod Laugskneb og Næringsmisbrug.

Men gennem denne Modstand overfor et sneversynet og smaat-

skaarent System modnedes efterhaahden Standen til med Dristighed

og Dygtighed at tage op Tidens store kommercielle Opgaver, da de

endehg kom.

Paa hvilke Maader og under hvilke Vanskeligheder var dette

gaaet til'.'

Et Tilbageblik herpaa vil vise os det.



II.

IFØLGE (^oiiiinercieforordiiingeii al 4. August 1742 var det som H()\c'(l-

regel Alle og Enhver tilladt al eje, bruge og have Skibe og Skibs-

parter og handle en gros med alle Slags Varer. Alle Groshandlere vare

imidlertid forpligtede til at indkobe eller indforskrive de Varer, som

de vilde handle med, direkte fra forste Haand (o: fra det Sted, hvor

de avles, vokser og falder samt virkes, sorteres og beredes«)- Paa den

anden Side skulde de udsælge dem en gros, hvilken Begreb nærmere

præciseredes, ligesom i vor nuværende Xa^ringslov, gennem Anførelsen

af en Mindstemængde for de forskellige Arter af Varer. At sælge fra aaben

Bod var udelukkende forbeholdt Detailhandlerlaugenes*) Medlemmer.

I sin Art. 11 opstiller denne Forordning en særegen Ivategori af

Handlende, nemlig de indskrevne (iroshandlere . For at blive »ind-

skreven« som Groshandler maatte man have vundet Borgerskab og eje

Skibe og Skibsparter. Dog burde det ikke forholdes »andre af Ind-

vaanerne. som ved Købmandskab ere opdragne og opvante, vedlige-

holde Kontorer og l'(lenlands-Korresj)oudance og ligeledes eje Skibe og

Skibsparter . at l)liv(' indskrevne uden »egentlig« at va-re Borgere —
> naar de ikkun lige ved andre svarer af saadan borgerlig Næring«.

— Og om saadanne indskrevne Groshandlere bestemte da den nævnte

Artikel, at de imellem sig selv indbyrdes maatte »udva^lge en Formand

og to Ældste, som de ovrige i forekommende Tilfælde kunde henholde

sig til. Og maa Formanden, som bør have deres Navne rigtigen op-

tegnede, lade dem sandligen saavelsom alle. der paa hvert Sted handler

en gros. eller saadanne af dem. som ham godt synes, tilsige, paa

Børsen, i sit Hus eller andetsteds at møde, for enten at fremsætte det,

som er til Handelens Bedste og Opkomst, eller og udi andre Tilfælde

med denneni at overlægge. Dog at Enhver beholder fuldkommen Frihed

uden nogen Slags Tvang eller indbyrdes Forbindtlighed, saaledes som

han bedst véd, vil og kan. sin Handel for sig selv at drive .

*. Vintapperne. .Silke--. Ilden- of; l.aTredskræmmcriic. Horkia-mmei nc samt tite-

og Isenkræmmerne.
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I Henhold hertil tilskrev Kjøbenhavns ^higislrat samtlige Gros-

handlere og Kobnia^nd i Staden under 27. August om Foretagelsen af

dette Valg. som derefter fandt Sled i Sø-Assurance- Conipagniets Sal

den 31. August 1742. De ved denne Lejlighed mødende Herrer vare

følgende

:

H.\.\s Hendru.h Beck. M

Andreas Biørn.-)

Ol.lF Bl..\{.H.3)

P. BORTM.\N.

SøKEN (i. h^LSEG.^ARI).*)

Michael Fabritrs & Wever.*)

C. H. GlSTMEYER.^)

JosT VON Hemert. ')

Johan P. Issenberg.*)

Søren Jørgensen.

Jens Gregersen Klitgaard.^)

Daniel Lindeman. '"I

Rasmus Sternberg. ^')

Valgt blev som Formand .lustitsraad Nicolai Birmester. en højt anset

Købmand, der for øvrigt netop paa dette Tidspunkt var paa en For-

retningsrejse til Hamborg, medens Olif Blach og Jens Gregersen

Klitgaard bleve de tvende første Ældste. Hermed var Grosserer-

societetet konstitueret, og de na'vnte Medlemmer vare altsaa dets første

Medlemmer, de første indskrevne Grosserere.

Af den Liste, .som Magistraten godt og vel en Maaned efter tilstil-

lede dem, over samtlige daværende Groshandlere. KobmaMui og Xego-

cianter fremgaar det i øvrigt, at der endnu var 21 Groshandlere i

Staden, som alene drev Groshandel, 10, som tillige vare Vintappere,

4. som tillige vare Hørkræmmere, 3. som tillige vare Lærredskræmmere.

og 1, som tillige var IsenkraMumer, hvilke sidste 18 vare Medlemmer

af de respektive Detailhandlerlaug. Af disse 21 Mænd sluttede i de

første 3 .Aar kun ganske enkelte sig til det nye Societet.

Dette foretog straks efter sin Sammentræden og Dannelse en skriftlig

Henvendelse til Magistraten, dateret 24. September 1742. og heri op-

løfter man et sandt Klageskrig over den nye Gommercie-Forordning.

») BorgersUal) som Kobmaiid '"/lo 1722. ») Kobniand "/i 1730. ^ Ki>l)niancl Vii

1727. *) Borgerskab som (rosliandler '-/o 1742. ^j Michael Fabritius havilc taget

Grosliandler- Borgerskab 1732. .loh. Frid. Wevcr 1740. ") Carl Hironiniiis ("lustmeyer.

Grosserer °/i2 1740. ') Borgerskab som Købmand 'Vi? 1727. *) Borgerskab som Kob-

mand -Vu 1718. ">) ICobmaiul 'Vi»1727. ">) Kobmand Vu 1721. " Kobmaiid »Vt 1728.
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Mail ser ikko itIKmi', skiixcs dw. lmhI :il (k'ii i I'orordiiiM^i'iis Arl. I

fastslaaode almiiulelif^c Friliod lil al drive Handel en gros \il Ibrøge

de Handlendes Antal i nliolig (iiail. Folk at' de »ringeste Sla-ndei-^

ville, nden at ba-ie Hoiger-Hyrder , trænge sig ind i Handelsstandens

Næring, saa at Handelsborgernes Tal med Tiden vil henfalde til Intet .

Naar det imidlertid i n;vvnle Art. I hedder, at Alle og Enhver maa
eje. bruge og have .Skibe og Skihsparter o;/ handle i Stort eller en

gros-, saa haaber man rigtignok, at disse Ord ere saaledes at forstaa,

at Alle og Knhver. .so;)! eje. bruge og have Skibe og Skihsparter, maa
handle en gros — men heller ingen Anden' Med andre Ord: man vilde

have Loven forstaaet saaledes, at Kjendom af Skib eller Skihspart var

Betingelse for at drive en gros Handel. Herom l)eder Societetet Magi-

straten forespørge (^ommercie-Collegiet samt tillige, om der ikke maatte

blive fastsat en Mindstevæ^rdi for den Skihspart, som en indskreven

Grosserer skulde eje. Dernæst ønskede man, at Retten for Saadanne,

der »ved Købmandsskab ere opdragne osv.« (jfr. ovenfor), til ifølge

1^ 11 at blive indskrevne« nden at invre Borgere, skulde indskræ-nkes

til Udgangen af 1742, hvorefter Ingen maatte antages uden at have

staaet i Lære hos en (Irosserer eller Detailhandler. Endelig finder man
det »for utaaleligt . al enhver Grosserer ifølge Forordningen skal betale

aarligt til Mæglerne 4 Hdl. eller »lige saa meget som et helt Detail-

Laug ved deres Oldermand , og man andrager derfor om Nedsa'ttelse

til 2 Rdl.

Magistraten svarede Imødekommende under 3. Oktober, at den

har indberettet Sagen lil (".ollegiel og forventer, at dette snarest udviiker

kgl. Resolution.

Sagen gik imidlertid herefter ganske i Staa, og Grossererne lik for

al deres Umage ikke en Gang et Svar. .lustitsraad Burmester hahad
sig ved sin Tilhagekomsl fra Hamborg vEren af sin nye Værdighed og

døde kort efter. Det nye Societet var saaledes defekt, men da man
ikke fik Svar fra (kollegiet paa sine Forespørgsler og ikke selv vilde

eller kunde finde Rede i ('ommercie-Forordningens Bestemmelser om,

hvem Adkomsten til at drive Groshandelen rettelig tilkom, lod man
sig foreløbig nøje med de to Ældste. Forretningsgangen synles at have

været den, at disse modtog de til »veUvdle og velbyrdige Herrer Gros-

.serere og Xegolianlere indkomne Skrivelser, lod dem protokollere og

coiiciperede Udkast til Svarene, som deiefler paa et Møde forelagdes

hele Societetet til Afgørelse efter Stemmeflerhed, hvorpaa Alle underskrev.

Som alt i Afsnit 1. oplyst, log Myndighederne straks den nye

Institution i Brug. Regeringscollegiei-ne a'skede dens Erklæringer, enten

direkte eller gennem Magistraten om Foriiold som Sølovgivningens
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Revision, Koiisiihiters Besættelse og lign. Særiis^ kan na-vnes, at et

Andragende fra Provinsskii)pere om at niaatte faa Lov til at ligge

la-nger end 3 Uger bag Børsen med deres Skuder tor at sælge Vik-

tualier i Sniaapartier, blev forelagt Grossererne, som imidlertid holdt

stramt paa. at det l)urde have sit Forblivende med de 3 Uger. Blev

en Skipper længere, vilde det kun være Tegn paa, at han holdt sine

Varer i for høj en Pris. — Endelig modtog Societetet ogsaa forskellige

Regeringsmeddelelser om udenlandske Told- og Krigsforhold, Søpasser osv.

Det tog ogsaa selvstændig Initiativ til at rette Henvendelser paa Hande-

lens Vegne til Administrationen om forskellige Lettelser. Saaledes frem-

hæves det i Marts 1745 meil Styrke, at Kjobenhavii kan blive en

fordelagtig Speditionsplads mellem Nordsøpladserne og Østersølandene—

:

»isa^r NB. for Svenske eller Skaaninger ;
— og i det hele en bekvem

C)]>lagsplads for Skibe, der ikke gerne vilde gaa videre sydøst eller

nordvest paa: men Betingelsen var, at Recognition og Udgifter blev

taalelige og Ekspeditionen uden al l'oi' stor \'idtløftighed«.

Paa dette Tidspunkt var man i øvrigt begv'ndt at blive ked af den

svajende Tilstand, hvori (iroshandelen og Societetet l)efandt sig i retslig

Henseende. Siden hin ovenfor nannte Besværing til Magistraten var

der gaaet over 2^ 2 Aar. og man var stedse uden Svai-, endsige Afgørelse.

Den 12. Marts 1745 bringer man derfor atter Sagen i Magistratens

Erindring, klager ynkeligen over. at Handelen den Dag i Dag na'sten

drives i den samme Disorden som tilforn«, og at saa længe man som

Følge heraf ikke kan finde sig til Rette med sine egne Forhold, kan

man ej en Gang faa valgt nogen Formand efter F'orordningens Bydende.

Da nu de Ældste tilmed lode sig forlyde med, at de vilde frasige sig

»deres dennem alene Umage causerende Forretning, efterdi de med os

andre ikke finde den ønskelige Nv'tte deraf«, og da fremdeles ingen af

Grossererne finder sig villig< til at erlægge Mæglerne deres 4 Rdl.,

saa bede Grossererne atter indstændig, om Magistraten vil '>bemøje sig«

med at tilvejebringe den længselsfuldt ventede Resolution. Med Skrivelsen

lod man medfølge en Afskrift af den gamle Memorial« med dens

8 Poster.

Denne Gang fik man hurtigt Svar, men lidet trøsteligt. Den 12te

April fremsender Magistraten Commercie-Collegiets Skrivelse, som lød

paa: »at man sig derudi ikke videre kunde indlade: men Vedkom-

mende maatte sig allerhøjst bemeldte Forordning (4. August 1742)

efterretleligholde«

.

Man var altsaa nu lige vidt, men holdt det dog for raadeligl at

give efter. Under 28. Mai takkede man »allerydmygst« og bebudede,

at man »med det Første skulde træde sammen for at vælge en ny
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Foiinaiul Men ciernud lod man sig ogsaa nøje, og Aaret gik hen

nden Valg. — I Slutningen af Januar 1746 maatte endelig de lo

Ældste, Blach og Klitgaard, minde Grossererne om deres Svar og

Løfte« , medens de samtidigt selv meldte sig fra. Den 27. Januar

samlede Societetet sig i Bankens Lokaler paa Børsen og valgte til

F"ormnnd Justitsraad Gregokils Klaiman og til Ældste Hans Munch
og Andkeas Biørn. De afgaaede Ældste hleve > for hafle store Umage
og Akkuratesse paa bedste Maade betakkede«. Meddelelsen herom til

Magistraten er undertegnet af 13 Grosserere, og stort større var Socie-

tetet ikke.

Ikke saa snart var Societetet saaledes kommen i Orden, førend

Stadens .3 Mæglere (Hendrich Jørgensen, W. Zahn og C. Wilder) hen-

vende sig til det nye Formandskab med en rørende Anmodning om,

de dog ikke kunde faa : de dicterede 4 Rdl. pr. Grosserer<'. For-

manden og de Ældste tager dette meget gnavent op, saasom »det ej

vedkommer os , da Commercie-Forordningen hverken forbinder eller

giver os mindste Anledning til at drage Omsorg derfor . Man viser

dem dog den Naade, at give dem en Liste over Grossererne og lover

at »recommandere dens Ansøgning til en Del af Groshandlerne.

Omtrent paa samme Tid ijegyndte ogsaa de regelmæssige Hen-

vendelser til Societetets Formand og Ældste om at blive indskreven

'

som Grosserer. Den første Begjæring er af 19. April 1746, og snart

følger flere efter. Det er et Slags Andragende, hvori Vedkommende
melder sig som den, der ved Kobmandsskab er opdraget og opvant,

vedligeholder Kontor og udenlandsk Correspondance, samt ejer Skibe

og Skibsparter«.

Det første Tilfælde bringer Formanden og de Ældste lidt i Vilde-

rede, da de ikke i Forordningen nogensteds finde sig autoriseret

saadan Indtegning selv at forrette . Men den rette Form findes hur-

tigt og efter 7. Mai 1746 bliver uforanderlig Gangen denne, at Enhver,

som vil være indskreven Grosserer«, i kortfattet Andragende fore-

lægger Societetets Formand de ovenfor nævnte Bevisliglieder, hvorefter

denne meddeler Ansøgeren en Attest om, at hans Forhold stemmer

med de i Commercie-Forordningen Art. 11 opstillede Fordringer. Først

etter denne Attests Forevisning for Magistraten blev, naar den nye Gros-

serer vilde indtegnes' , Borgerskabet udfærdiget, og Underretning herom

blev derefter straks givet Formanden og de tvende Ældste. Opnaaelscn

af den nævnte Attest var altsaa et nødvendigt Vilkaar for Erhvervelsen

af Medlemsret i Societetet, og denne Lovregel blev gældende Ret lige

op til Næringsloven af 1857. Attesten gik — med lidt Variation i

Vendingen stadig ud paa, at den Paagældende havde bevist at være

Kra (len danske Handels Empire 23
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oplært (»verseret«) i Købmandsskab , holde Kontor" og udenlandsk

Correspondance samt at være Ejer af Skibe eller dog Skibsparter.

1 den nærmest følgende Tid var Societetet stærkt optaget af en

Strid med det hæderværdige Prammands-Laiuj. Føringen af Køb-

niandsgods fra Sted til Sted i Havnen med Pramme og andre lignende

Fartøjer var nemlig efter Datidens Skik udelukkende forbeholdt et

egentligt Lang af Pramejere, som havde sine særegne, af Kongen givne

Laugs-Artikler. I Henhold til disses § 5 var det dog tilladt enhver

Privat sig af sit eget Fartøj til sin egen Fornodenhed at betjene«, og

da Pramføringen gennemgaaende var slet, anskaffede efterhaanden

enkelte af de store Groshandlere sig passende Pramme til eget Brug

og lod disse føre af deres egne Folk. Herover bleve de gode Pram-

mænd, som saa" denne Fortjeneste gaa deres Næse forbi, saare for-

tørnede, og naturligvis gik man lige til Kongelige Majestæten med

allerunderdanigst snppliqiie herom. Sagen kom gennem Magistraten

til Societetets Erklæring i Sommeren 1745, men blev der liggende det

meste af et Aar. Da den nye Formand, G. Kiauman, i Foraaret 174(5

blev rykket for Sagen , henviste han til den ovenfor citerede Art. 5 i

Pram-Laugets Artikler, og derefter sled atter et Aar sig hen. Paa

højeste Sted lod man sig da røre af Prammændencs ydmyge Klager,

og ved kgl. Reskript af 12. Maj 1747 iik de Handlende, som havde

Pramme, Befaling til saa straksen at afskaffe« disse »og samme til

Prammands-Lauget imod Betaling efter billig Taxation al overlade«.

De paagældende Grosserere forholdt sig imidlertid ganske rolige

og vendte blot stadig det døve Øre til, naar Prammands-Lauget ban-

kede paa Døren for at købe deres Pramme. Efter 2 Maaneders Forløb

henvendte derfor Laugets Oldermand sig til Societetets Formand og

Ældste ydmygst og ærbødigst ombedende, al de gode Herrer vilde

formaa alle vedkommende Handlende, som eje Pranmie, til al gøre

Lauget bekendt med hvad Pramme de have, saa og hvor meget de

derfor vil have betalt".

Nu tager Societetet fat med Kraft, synlig opirret over ikke al

kunne beholde sine Pramme i Ro. Paa den ene Side afvises Older-

manden kort og studst — hans Anmodning er »noget, som vi ingen

x\nledning have til at melere os med« — men samme Dag indgaar

samme Formand og Ældste i Spidsen for samtlige Grosserere med et

stort og fyndigt Andragende til Kongen , hvori man med ærbødig

Fasthed hævder Grosserernes Ret til at føre eget Kobmandsgods paa

egne Pramme (jfr. ovennævnte Art. o) og samtidig retter et skarpt An-

greb paa Prammands-Lauget. Dette formaaede nemlig aldeles ikke.

udvikles der, al forsvne Købmændene med saadanne Pramme, som
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vare nødvendige. Laugcts Pramme vare utætte, daarlig byggede og

uden Styrter, saa at mangen Gang Køljniandsgodset drev hjælpeløst

'for Strøm og Vejr, tørnede mod Broer og Bolværker, blev vaadt og

bedærvet. I Stedet for at holde et stadigt« Mandskab, saa »søgte

man paa Gader og Stræder om at faa Folk«, og Følgen af alt dette

var da, at Varerne gennemgaaeiidc vare »mere Hasard underkastede

indenfor Toldboden end i aaben Sø« (!). Det var derfor tvungen af

Nødvendigheden, at de store Grosserere selv havde anskaffet forsvarlig

byggede og fladbundede Pramme, hvormed de ved Hjælp af egne

Folk kunde fore deres Varer helt op i Kanalerne og Tommergravene.

Hermed vendte Bladel sig. Ved et kgl. Reskript af 6. November

1747 fik de Handlende Lov til at beholde deres Pramme, og det blev

nu omvendt Pram-Lauget, der søgte at faa solgt sine Baade og Pramme
til Grossererne. I en Slags Desperation over, at Sagen var gaaet dem

imod, vilde de gode Prammænd nu pludselig opgive al Pramføring

for Fremtiden og »afstaa« selve deres »Laugs-Rettigheder til Gros-

sererne, formodentlig tænkende, at naar Fanden havde taget Hesten,

kunde han ogsaa tage Grimen med. Og hele det næste Halvaar løber

de nu Formanden og de Ældste paa Dørene med dette Salgstilbud

formedelst de med Pram-Lauget indfaldne uventelige Forandringer«.

Og da ingen af de høje Herrer er til at fravriste saa meget som et

Svar, sender Lauget dem endelig den 25. April 1748 Notarius publicus

paa Halsen for ligefrem at fordre Svar. Det blev lige saa kort som

tørt: Saa lidet som det kan vedkomme os, hvilke »uventelige For-

andringer der skal være tildraget sig foreller under Prammands-Lauget,

saa lidet kan det af de Handlende prætenderes, at de, naar Pram-

mands-Lauget ej længer lyster at vedblive deres Laugsrettigheder,

skulde tiltræde samme imod skadesløs Betaling.« Grossererne vilde

med andre Ord hverken eje eller have de gamle Pramme, men kun

have Lov til at sejle med deres egne.

Lidet stemmer det med den Nidkærhed, hvormed Grosserer-

Societetet saaledes for sin store Søhandels Skyld værner om sin Pram-

holdsret, at det paa samme Tid — i Foraaret 1748 — paany klager

højt til Himlen over Handelens »store Disorden«, hvorved en Gros-

handlende i højeste Maade graveres og fast ikkun det blotte Navn

af at handle overlades«. Dette siges i en højtidelig Henvendelse til

Kongen, og Andragendets Genstand er selvfølgelig den samme som

før: en Forandring i Conimerce- Forordningen af 1742.

Der er heller ingen Tvivl om, at Hensigten med denne Lov har

været skarpt at adskille Groshandelen fra Detailhandelen i Modsætning

23*
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til den tidligere Ordning. Ifølge denne, der var bestemt af Fdg. af

10. April 1681, var Detailhandel bunden Næring og Detailhandlerne

inddelte i 8 Klasser, som atter vare organiserede i o Handelslaug.

Handlende af den ene Klasse maatte ikke i deres Bod sælge Varer,

som horte under en anden Klasse: men derimod var al Slags Handel

en gros ingen forment, jfr. Cap. H. 1. Desuden kunde Enhver erhverve

Borgerskab som Groshandler uden derved at forskærtse sin Ret til at

holde aaben Bod.

Den hojst uklare Commerceforordning af 4. August 1742 gjorde

heri den gennemgribende Forandring, at Detailhandlerlaugenes Med-

lemmer fremtidig ikke maatte befatte sig med Engros-Handel. Vel

var det dem ifolge § 3 tilladt at indforskrive deres Varer »fra første

Haand . Men samme Paragraf indeholdt den tydelige Advis, at >der-

som Nogen ikke formaar selv saaledes de behøvende Varer at for-

skrive , da bor han købe dem hos Saadanne, »som vide og formaa

samme fra de rette og anordnede Steder til det almindelige Bedste at

lade komme .

Man tilstræbte saaledes øjensynlig at gennemføre en Ordning,

hvorefter Groshandlerne indforskrev de fremmede Varer direkte fra

de paagældende udenlandske Produktionssteder og derefter afha^-ndede

dem til Detailhandlerne, som derpaa atter i deres Boder solgte dem i

Haandkob til Publikums daglige Forbrug.

Hertil var imidlertid kn^itet en Overgangsbestemmelse i ij 13,

hvoreller de Detailhandlere, der havde vundet Borgerskab som Gros-

handlere ifølge Fdg. af 1(5. April 1681, vedblivende skulde have Lov

til for deres Livstid at holde aaben Bod, altsaa i Modsætning til de

nye Grosserere efter Fdg. af 4. August 1742. Følgen var, at der gaves en

Snes større Handlende i Staden, som baade drev Groshandel og solgte

fra aaben Bod. *) Og med disse kunde selvfølgelig de egentlige Gros-

serere o : de Groshandlere, der havde taget Borgerskab paa Groshandel

i Henhold til Fdg. af 4. August 1742, og som altsaa udelukkende

havde Ret til at drive Handel en gros — kun saare vanskelig hamle

op i Konkurrencen. Folk som .lost von Hemert og Wever, med
andre Ord virkelige Kobmandsnaturer, gennemskuede saare snart den

Sagens Sammenhæng, at ingen Handel kan være fordelagtigere i

Verden end den ; paa den ene Side at købe Varerne paa første Haand

paa den anden Side at sælge dem ud over en Disk di-

*) Hertil kom. at og.saa andre Detailhandlere i Overgangstiden — og formentlig

henholdende sig til den ovenfor citerede Bestemmelse i Frdg. 16. .April 1681 Cap. II. 1

— baade kobte og solgte en gros. ja endog paatog sig store Leverancer til Hæren og

Marinen o. lign.
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irkk- til Forbriigenu' i Dehiil. Dot er del iiiodcnu' Handelsprincip,

(len lige Linies < Princip - den korlcsle \'cj tur en Købmand til at

tjene Penge. Og yderst betegnende er <let derfor ogsaa at se, at Soci-

etetet i 1748 ganske vist snhsidiicrl andragei' om, at Commerce-For-

ordningen af 1742 med sin skarpe Sondring siraks maa sa>ttes i Kraft

for alle Handlendes Vedkommentle, — men principalt ved man intet

bekvemmere at foreslaa end »om det maatte behage Deres Kongelige

Majestæt at fornnde Grosserer-Standen Frihed til at holde tillige aaben

Bod eller K:elder for derfra at udsælge deres Varer i smaa Partier.«

Det var det, de gode Kobnuvnd — saa gode Kobmænd som de var —
saa godt kunde have lidt at faa. Men som de ikke tik.

Denne sidste ^'ej fandt man nemlig spærret af Autoriteternes

haardnakkede Modstand. Regeringen syntes nærmest at have hældet

til den 0])fattelse, al det mere var Grossererne, der ved at handle en

dctail i Smug, gjorde sig skyldige i »Overgreb« mod Handelslaugenes

Rettigheder end omvendt. Man nøjedes derfor med at indskærpe

Commerceforordningens Bestemmelser. Kfter et Par Aars Forløb be-

sluttede Societetet sig derfor til at forcere den anden, ovenfor nævnte

Vej som Udgang af Miseren. Man stillede sig paa den gældende

Commerceforordnings principielle Standpunkt: den skarpe Sondring

mellem Groshandel og Detailhandel og søgte i Konsekvens heraf

Groshandelen monopoliseret for Societetet (de indskrevne Grosserere«).

Utvivlsomt har ogsaa Koncipisten af hin Forordning (1742) i Grunden

tivnkt sig noget lignende, men paa den anden Side har der lige saa

sikkert foresvævet ham Noget i Retning af en vis Frihed i Engros-

Handelen i Modsætning til Detailhandelens stramme Laugsbaand —
og Følgen var da bleven den underlige Ubestemthed i Udtrykkene,

som Paragrafen om (irossererne og Grosserer-Societetet lider af. Det

var imidlertid i fuld Overensstemmelse med hele Tidens Aand, med
dens Sans for Særrettigheder og Snørliv, naar Societetet nu søgte at

faa sine Forhold fæstnede ved af Regeringen at faa gjort sig til et

Slags Groshandlerlaug med Eneret paa Engros-Handel.

Efter i 1749 og 1750 at have fornyet Societetets Styrelse — det

første Aar kom Raadmand Søren Jørgensen ind som Ældste i Stedet

for H. Munch, det næste Aar blev Justitsraad Oluf Blach Formand

i Stedet for G. Klauman, P. Olk Bkch Ældste i Stedet for Andreas

Biørn — indgik man da efter mange foregaaende Overvejelser under

29. November 17o2 med en omhyggelig udarbejdet og saare inter-

essant -Memorial« til Kongen og GommerceC^ollegiel. Grossererne

andrage heri om Oprettelsen af et »Kol^mands-Societetet' , som skulde

bestaa af: 1) alle de Personer, som indtil da havde taget Borgerskab
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som virkelig Købmand eller Grosserer, uden at være indskrevne, ind-

lemmede eller i nogen Maade interesserede i noget Detailhandlerlaug.

2) Saadanne Detailhandlere, som inden 6 Maaneders Forlob erklærede

at ville handle en gros og opgive deres Detailhandel. 3) Bemidlede

Købmænd fra Provinserne eller fremmede Stæder, naar de godtgjorde

al have drevet reel Handel en gros. 4) Fremmede enten udenrigs fra

eller fra Provinserne kommende Kontorbetjente, naar de havde til-

bragt 4 Aar paa et Handelskontor i Kjøbenhavn og dernæst selv-

følgelig havde løst Borgerskab.

Det saaledes dannede Købmands-Societet, der tænktes organiseret

som Grosserer-Societetet, skulde have Eneret paa at handle en gros

med alle Varer uden Forskel samt paa at drive Veksel-. Kommissions-

og Speditions-Forretninger, ligesom det udelukkende skulde være i

Besiddelse af Oplagsfrihed for toldpligtige Varer.

For fremtidig at blive Medlem af delte nye Groshandlerlaug skulde

det være en Betingelse: 1) at Vedkommende havde tjent hos en Gros-

serer i Staden 6 Aar som Dreng og 4 .\ar som Betjent <: 2) at han

dernæst havde ladet sig eksaminere af Formanden og de Ældste »i

de Ting, som en Engros-Handlende fornødentlig bør vide« og der\'ed

havde erhvervet sig Duelighedsbevis: 3) at han kunde godtgøre at eje

Skibe eller Skibsparter af mindst 500 Rdl. Værdi samt en Aktie i

Banken eller i et af de kongelige octroyerede Handelskompagnier.

Først naar disse Betingelser vare opfyldte, og Attest herom var ud-

stedt af Formanden og de Ældste, skulde Borgerskab som Grosserer

kunne erhverves af Magistraten — og derefter var man endelig Medlem

af Købmands-Societetel og som saadan medberettiget til at drive

Groshandel.

Motiveringen af denne »Memorial om Privilegier er i mange

Maader betegnende for Tiden og dens Tankegang. Man begynder

med den »aldeles bekendte Sandhed , at Handelens og Skibsfartens

Flor og Velstand er de fornemste Midler til alle Stæders Opkomst-.

Særlig gælder dette Kjøhenttavn, som ligger ganske bekvem af Situa-

tion for Negotien . Denne Beliggenhed henviser den imidlertid til

Storhandel, thi hvad .selve Loco-Handelen angaar, var Stillingen den,

at Kjobenhavn paa Grund af Landets mange Sokobslæder manglede

Opland til at debitere sine Varer . Men just derfor maatle det være

af største Vigtighed at ophjælpe den egentlige Groshandel, hvilket da

atter kun kunde ske ved at skabe en dygtig og formaaende Grosserer-

stand. »N'uomstunder , klages der. drives Engros-Handelen af alle.

hvad enten de besidde mindste Grad af Handelskundskab eller ikke .

I Modsætning hertil iioidt Societetet for, al ikke Enhver er kvaii-
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lireri'l til al fore nogi-n iccl eller saakaUlel llaiuiel en gros, men saa-

(laiiiie Snhieclo alene, som Ira Ungdom al' liave IjenI ved velindrettede

Handelskontorer, hvor ordenllige Moger holdes, hestandig inden-

og udenrigsk Korrespondanee fores, og derved have haft Lejlighed

til at se og lære alt, hvad der til den reelle Handels sande Drift

udfordres . Og med Skarphed vender man sig nu imod Detail-

handlernes Overgrel) og de deraf flydende skadelige Følger for Køb-
mandsvæsen og Købmandsværd: God Indsigt og grundig Kendskab
i den reelle Handel opnaas vel ej ved en blot Theori uden Praksis;

men sandelig lige saa lidet i Detailhandleres aabne Hoder og Kaddere,

hvor et ungt Menneske vel maa tilbringe mange Aar som Dreng og
Svend, men hvor dog alt. hvad der ses og læres, ustridig kan fattes

og begribes udi mindre Maaneder«. Og Følgen bliver da ogsaa, at

slige Handlere, for Størstedelen enten af Vankundighed eller pur
Animositet, lade deres behøvende Varer hidkomme fra urette Steder,

paa ubekvemme Tider og i uskikkede Partier« og derved igen til

altfor dyre Priser. Dog dette sidste lage de sig let, thi hvad de ej

paa den ene Maade kan debitere, afsætte de i deres aabne Hoder og

Kældere til Bønder for hvad Pris de lyster« — »men spørger man,
hvad Publikum derunder lider, saa er det noget, »der bliver uden al

deres Bekymring. De samvittighedsfulde Groshandlere maa derimod

»forsyne sig med betydeligt Oplag' for at Staden ved paakommende
Krig og Dyrtid kan findes forsynet« , og derved paaføres der dem
baade Risiko for Svind og Fordærvelse samt Rentetab.

Dette var altsaa Motiverne til den foreslaaede Ordning, som man
vilde finde »herlig« for Grossererne, skønt man alene havde »Hans
Majestæts udødelige gloire og Ihukommelse hos Posteriteten til Øjemed.«

Medens man taalmodig gav sig til at vente paa Regeringens Svar,

forefaldt der en lille Begivenhed, som tydelig viser, at Societetet nu,

bunden ved sin nys indgivne Memorial, havde taget sit Parti. Det

havde foreløbig opgivet Tanken om at faa Lov til at holde aaben

Bod , men var derfor paa den anden Side saa meget mere fast be-

stemt paa at værne om eller rettere faa fastslaaet og befæstet Ene-

retlen til Engros-Handel.

Den 29. Januar 17o3 androg daværende Hørkræmmer Johan

Pktek SiHR, (ieneral-/.c//K/('/.s- Økonomi- og Commerce-Collegiet om
Tilladelse til at bli\e indskreven som Grosserer, hvilket var blevet

ham nægtet af Kjoljenbavns Magistral. Han havde arvet sin Sviger-

fader, Oluf Aagaards Hørkramforretning i Kjøbenhavn, efter først at

have tjent som Dreng og Svend i Overensstemmelse med Hørkræmmer-
Laugets Artikler og derpaa erhvervet sig Borgerskab som Hørkræmmer.
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Samtidig med at han i denne sin Egenskab holdt aaben Bod og deri

udsolgte alle Slags grove Varer, Ijefaltede han sig med imporlante

Handlinger en gros«, o: drev en betydelig Engros-Forretning. Han
skildrer selv denne saaledes; »Jeg holder stor Korrespondance med
mange udenlandske Stæder, hvorfra jeg direkte forskriver Varer, og

derved vover jeg alt, en flittig Handelsmand bør vove, som efter de i

og med Tiden følgende Omstændigheder gør sig sine Spekulationer

og efter nøje Overlæg hasarderer at vinde eller tabe, som dependerer

af Boden, Lejligheden og Tiden.«

J. P. Suhrs Sprog er skruet, som Datidens var; men Meningen er

god nok, en Storhandler værdigt, ret et moderne Købmandsprogram.

Ikke at Nutiden jo ogsaa savner Kræmmersjæle, hvis Horisont er

dragen af Bodens Disk. og hvis Tanker følgelig ikke mægter at gøre

Springet op til Spekulationshandelens Højder, endsige fra disse igen

drage den lige Linie tilbage til Disken. Men det er dog særlig vore

Dage, der har set hin Liniedragnings stejle Dristighed krones med
saa uhørt Købmandssuccés, just fordi Publikums Tarv derved tilfreds-

stilledes. Nu til Dags tvivler heller Ingen ret for Alvor mere om
Principets endelige Samfundssejr. Naar vi da høre de samme Tanker,

endog enkeltvis som virkeliggjorte Tanker, tale til os i Fortidens

snørklede Stil, saa er dette naturlig at tage som Vidnesbyrd om, hvor

forudseende og gennemtrængende, næsten genialt et Købmandsblik

hine Indehavere af forrige Aarhundredes fornemste Handelshuse have

haft. Det er saa sjældent, at man kan og tør maale Fortid med
Nutid og saa derved netop faa det rette Størrelsesforhold , eller Stor-

hedsforhold, frem. Men Sagen turde vel ogsaa være den, at om end

Handelens ydre Former stadig skifte, saa vil til alle Tider det rette

Købmandsvæsen være et og det samme.

Vi have set, at hos Grosserer-Societetets ledende Mænd gik lønlige

Ønsker i samme Retning som J. P. Suhrs. Men naar nu dette ikke

syntes al lade sig gennemføre, saa var der for Grossererne ingen anden

Udvej end den, de havde valgt i deres Memorial: den strikte og

ubarmhjertige Gennemførelse af Sondringen mellem Gros- og Detail-

handel.

Sagen var jo retslig set ogsaa aldeles klar. Suhr paaberaabte sig

ganske vist, at han som den , der ejede Skibsparter og holdt Kontor

til udenlandsk Korrespondance, ifølge Fdg. 4. Aug. 1742 § 11 maatte

have Ret til at lade sig indskrive som Grosserer. Men samme For-

ordnings § 13 lød lige saa bestemt paa, at ingen Groshandler maatte

holde aaben Bod »under hvad Skin del være kunde«. Man forstaar

derfor, at Grosserer-Societetet, da det afæskes Erklæring i Sagen, kun
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til Trods for Magistratens Vægring at ansøge om Borgerskab som
Grosserer uden at ville frafalde sin Handel en détail . Saaledes at

ville have baade i Pose og i Sæk var dog lidt for galt: men Societetet

levede da ogsaa i det »visse Haab«, at Suhrs »Forordningen mod-

stridige Ansøgning ej i mindste Maade vil vorde reflekteret, da det

ikkun vilde foraarsage hans Umættigheds-Fylde alene <. — Selvfølgelig

blev da ogsaa Suhrs Andragende allernaadigst afslaaet, og først 14 Aar

senere, da han havde opgivet sin Hørkrambod, blev det ham tilladt

at vinde Borgerskab som Grosserer.

Det var derefter tydeligt, at Myndighederne heretter vilde være

fast bestemte paa al hævde Commerce- Forordningens Bestemmelser

overfor alle nye Anmodninger om at erholde Grosserer-Borgerskab,

saa at fremtidig Ingen , der holdt aaben Bod, samtidig fik Lov til

at blive Grosserer. Men dermed var da ogsaa givet, at en af de

gode og gyldige Grunde, Grossererne hidtil havde haft til deres Klager,

med Tiden maatte falde ganske bort af sig selv — nemlig efterhaanden

som de gamle Groshandler-Borgerskabers Indehavere (og disses Enker)

døde bort. Det var med andre Ord kun Overgangstiden , der her havde

voldt Vanskelighed, og lidt efter lidt maatte Forholdene med Nødven-

dighed af sig selv fæstne sig paa den af Societetet ønskede Maade.

Der er derfor heller ingen særlig Grund til at undre sig over, at

da Regeringens Svar paa Societetets Memorial endelig kom — det

blev først 17ii4, den 21. Februar indeholdt det et kort Afslag. Det

5 Købmands-Societet , man vilde have oprettet, og den dermed for-

bundne Eneret for Medlemmerne til at drive Engros-Handel, var jo i

Virkeligheden kun, hvad Commerce-Forordningen af 1742 tilstræbte,

om end Udtrykkene vare svævende og ubestemte. Nu at skabe Ny-

dannelser syntes derfor Collegiet unyttigt og overflødigt. De videre

gaaende Fordringer om Duelighedsprøve«, en vis tvungen Lærelid

ligesom i Laugene og endelig udelukkende Adgang til Kreditoplag var

man derimod ikke til Sinds at gaa ind paa — Vinden blæste paa de

bøje Steder ikke længer til Gunst for Laugsrettigheder og -Monopoler,

og snart skulde den endog bla-se helt modsat. Imidlertid lod man
dog samtidig Societetet naadigen vide, at hvis man »til Handelens

Forbedring og Nytte kunde forcslaa et andet og bekvemmere Middel«,

saa vilde saadant Forslag blive taget under velvillig Overvejelse. Der

var saaledes dog i hvert Fald endnu levnet Grossererne en Knage til

at bæ-nge deres Hat paa.

Dette faldt fortrinlig i Traad med en anden gunstig Lejlighed til

paany at paakalde Regeringens Omsorg, som just samtidig frembød
Fra den danskf Handels Empire. 24
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sig. To Maaneder efter, al man havde faaet Regeruigeiis Svai-, lik

nemlig Formanden og de Ældste en Henvendelse fra Staden Kjøben-

havns 32 Mænd om at delegere 5 Medlemmer af Soeietetet til en

»Coramerce-Deliberations-Forsamling . De nævnte 32 Mænd var et

Raad af ndvalgte Borgere, der skulde rei)ræsentere Byen og Borger-

skajjet overfor Stadens egentlige Styrelse, Magistraten, bestaaende som
nu af en Overpræsident, Borgmestre og Raadmænd. Det er tit med
Rette bleven fremhævet, hvorledes denne »Borgerrepræsentations som
dog i Virkeligheden savnede al Magt og Myndighed, varetog sit Hverv

med en i Forhold til Tidens Kryberi, Ydmyghed og Spytslikkeri rent

ud forbavsende Frejdighed og Dristighed. y\iu\ pukkede stadig og

stift paa de Privilegier, som Frederik HI havde skænket Kjøbenhavns

Borgerskab i 1661, men som Enevælden i Virkeligheden havde gjort

betydningsløse. Ogsaa i den nysnævnte Henvendelse til Grosserer-

societetet hævdes det, hvorledes de 32 Mænd »ifølge deres Privilegiers

Indhold følte sig naturlig kaldede til at overlægge, hvad der kan

tjene til Stadens forfaldne Commercies og Navigations Oprejsning .

1753 havde været et daarligt Aar for det kjøbenhavnske Næringsliv,

og i Foraaret 17o4 var endog »Stadens meget slette Situation« saa

betænkelig, at man fandt det nødvendigt at faa trutTet overordentlige

Forholdsregler. Det siger sig selv, at saadanne for Datidens Bevidsthed

nødvendigvis maatte forme sig som Statens Hjælp og Regeringens

Støtte — det gjaldt blot at faa i)aapeget og udvirket, i hvilke nye Ret-

ninger denne skulde gaa.

Formanden og de Ældste udpegede efter de 32 .M;ends Ønske

5 Medlemmer af Societetet til at deltage i Raadslagningen, og Udfaldet

af denne blev en af de sædvanlige udførlige Memorialer til Kongen.

Denne blev forelagt Societetet til Beta'ukning, men man fandt kun

Anledning til at anbefale tvende Poster i samme, nemlig 1) at Kjøben-

havns Pri\ilegier atter »maatte komme Staden til (lavn« (!), altsaa en

mere platonisk Fordring, samt 2) at Toldforpagtningen maatte blive

ophævet, altsaa et rent praktisk Forslag. .\t Tolden i Provinskobstæderne

var bortforpagtet, var selvfølgelig altid i sig selv en saare mislig eller

i hvert Fald tvet^'dig Ting: men livorledes særlig dette kunde være

-(irunden lil denne Stads Bethvrvelse udi Handel og Vandel , erfarer

man intet na-rmere om, da Societetetet ikke underslaar sig herom

yderligere at udlade*.

Men hvad der for Groshandlerne stod som Hovedsagen . var da

øjensynlig heller ikke hverken det ene eller det andet. Ganske faa

Dage efter, at man afgiver den lige gengivne Betænkning til Stadens

32 Mænd, gaar Societetet nemlig selv direkte til Commerce-Collegiet og
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IVoiuha-viT toi- (li'lli' imdiM- mangt' rndskyhlningcr, a( den i 1752 an-

soglo Oprettelse al" et egentligt (iioshandler-Laug efter (irosscrernes »ufor-

gribelige ringe Tanker er og bliver det eneste og allernyttigsle til

(len nu saa forvirrede Handels Helablisseinent , og at man saaledes

intet andel eller bedre véd al loix'sjaa.

Kor nu rv[ al l'orslaa denne Soeielelets Stilling er del nytligl eJlt'r

nodvendigl al \i(ie følgende:

Hin Tids (irosserere, allsaa Societetets Medlemmer i de l'orste

10—12 Aar efter dets Stiftelse, vare gennemgaaende ikke saa økono-

misk og socialt daarlig situerede, som man efter de forskellige n;e\nle

Memorialer- kunde fristes til at tro. Flere af dem vare endog i Sau)-

fundet ret betydende og ansete Mænd.

Andreas Biøkn var saaledes Ejer af Landets største Skibsv;erft og

i (let bele en saare selvstændig, driftig og indflydelsesrig Personligbed.

I 1739 var del lykkedes ved (iiuls \'elsignelse og Vedkommendes,

allermest (ieneral-Admiral-Lieulenanl (Ireve Danneskjold-Samsoe, bans

utra'ttelige Flid og Stra'bsombed al faa fuldført Indretningen al' en

Dok i Stadens Havn paa (-bristiansbavnssiden. fJiørn, der 9 Aar i

Forvejen bavde taget Borgerskab som Købmand, tik under Arbejdet

berpaa den Idé, at man kunde biuge den Jord, som blev kastel o|)

ved l'dgravningen af Dokken, til al opfylde nogle nærliggende (irunde,

der kun vare oveisvommede med lavt N'and. Han tik 18. Juli 17;5o

kongeligt Privilegium paa et saadant Inddæmningsforetagende og skabte

ogsaa derved den store Plads, der nu er kendt under Navnet Wilderx

I'lads efter en senere Ejer, ligesom ban ogsaa indpælede den Kanal,

der skiller den fra Strandgade. Paa denne Plads anlagde han sit

Skibsva-rft, fik sine Arbejdere fritagne for borgerlig Tynge og Laugs-

tvang og udfoldede nu en efter Datiden rent ud storartet Skibsbygger-

virksombed. Han tildrog sig derved sin Konges Bevaagenbed, og naar

bans Skibe løb af Stabelen, gjorde Frederik V sig ofte den Fornojelse

personlig at overvære del. Da Orlogsskibet »Kjøbenhavns Slot« paa

44 Kanoner løb af Stabelen den IW. November 1741, fremkom der i

denne .\nledning et Digl, Inori det hedder:

Se Koiif^ciis MorfjcT-lijoi-ii. tlog uilcii lijønie-Nykker.

En Bjorn. som lija-lper til 0)5 Ingen untlcrtrykkcr,

Kn Hjiiin. som Landets Vel i Kongens ("jerning ser,

Kn Mjorn. som slet devinst I Hj.eitet knn bclcr.

Man forslaar derfor ogsaa, at Biørn var Mand for al lage det op

med del vestindisk-guineiske Kompagnis højtstillede og fornemme Pra-si-
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dent, K. A. Plessen, i en Strid om. hvorvidt Handelen paa Kolonierne

skulde komme Kompagniet eller private Købmænd til Gode.

Et andet fremragende Medlem af Societetet var Mich.\el Fabritius

(1697— 1746). Han havde bragt Handelen med Kina paa Fode, efter

at den under Frederik IV var geraadet i fuldstændigt Forfald. Det

kinesiske Societet, som han var med til at stifte, gav et saa rigt Ud-

bytte, at dette netop gav Anledning til Stiftelsen af det berømmelige

Asiatiske Kompagni 1732. I dette var Fabritius 4 Aar Direktør. I

1736 var han og Broderen, ("iotthilf Just Fabritius (1703—1766), med
til Oprettelsen af Courant-Banken. Denne blev Agent 1743, medens hans

Kompagnon Joh. F. Wever endog drev det til Etatsraad.

Som Etatsraad endte ogsaa den tredje i Rækken af Societetets

FormaMid: Oluf Blach. Denne havde 1727 taget Borgerskab som

Købmand, fik 1729—40 Eneret paa Handelen paa Finmarken og var

ogsaa en anset og formuende Mand. — Frederik Holmsted, som var

den første, der fik Attest til at blive indskreven som Grosserer (1746,

jfr. ovenfor Side 177), havde i mange Aar Eneret paa et Kattuntn,'kkeri

:

senere (1738) fik han Bevilling paa et Linnedspinderi med tilhorende

Væveri paa Christianshavn. Han var paa det her omhandlede Tids-

punkt Borgmester og Justitsraad og blev lige før sin Død (1758) ud-

nævnt til Etatsraad.

Som fremragende Medlem af Societetet maa ogsaa nævnes Jost

VON Hemert, født i Kjøbenhavn 1696. men af nederlandsk Æt; hans

Fader var en af (jrundlæggerne af Stadens tysk-reformerte Menighed,

hvortil ogsaa Brødrene Fabritius og den senere saa bekendte Iselin

hørte. 1727 tog Jost von Hemert Borgerskab som Groshandler, var

siden flere Gange Bank-Kommissær og kom efterhaanden i Spidsen for

næsten alle Tidens store offentlige Foretagender. Han afløste Etatsraad

Blach som Societetets Formand den 10. .\ugust 17ri3 og forblev i denne

Stilling indtil 28. April 1757. — Nævnes skal endeUg ogsaa Carl

HiKUOMMUs Gustmeyer (1701—56), der havde laget Borgerskab som

Groshandler 1740. drev en meget stor Veksellerer-Forretning og tillige

havde betydelige Tømmerleverancer til det Offentlige. Han var første

Direktør ved det kgl. octroierede islandske Kompagni.

Som man vil se. gav saadanne MaMids sociale og økonomiske

Stilling ingen synderlig Grund til Klage. De vare sikkert alle formuende

og ansete Samfundsmedlemmer. Men det er paa den anden Side ogsaa

værd at lægge Mærke til, at det for dem alle ikke var særlig eller

udelukkende Handelen, deres private Handelsvirksomhed, der bragte

dem Kigdom. De vare for det forste alle Skibsrhedere. et Forhold, vi

alt tidligere have berørt. De havde dernæst alle anden N'irksomhed,
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vare Fahrikauler, Skibsbyggere, Sukkenaniiuulører, eller de drev Vekseller-

Forretning, hvad der under hine Tiders svingende Knrslbrhold og

usikre Pengevæsen var overordenllig vigtigt og indbringende. Men

endelig vare de saa al sige alle Parthavere og aktive Deltagere i de

store Handelskompagnier, til hvis Drift og Styrelse de fleste af dem

ovenikobet vare sl;erkl jn-rsonlig knyttede. Dette er allerede udtrykkelig

bleven nævnt for Mieliael Fabritius" og ('.arl Gustuieyers Vedkonunende;

det kan tilføjes, at Andreas Biørn og Frederik Holmsted ifølge aller-

højeste Opfordring vare Stiftere af det »Almindelige Handelskompagni«,

der netoi) dannedes i de her ondiandlede Aar (nemlig 1747). .lost

von Hemert var 1743—52 Direktør i det »Asiatiske Kompagni«, Oluf

Blach var ogsaa en Tid Direktør i det >Almindehge Handelskompagni«,

og den nævnte Iselin (1715—81), der 1749 havde stiftet Handelshuset

R. Iselin & Co., var en meget stor Interessent i de fleste af vore da-

værende Handelskompagnier og blev senere i en længere Aarrække

Direktør for det »Asiatiske«.

Det er en Selvfølge, at disse forskellige store Handelskompagnier

for hvert nyt Felt, tier indrømmedes dem, i samme Grad indskrænkede

den private Groshandels og Skibsfarts Udviklings-Omraade. Dette gjaldt

saaledes straks og særlig det »Almindelige Handelskompagni«, hvis

Skibsfart og Handel paa Østersøen, til Dels ogsaa paa Middelhavet,

ligefrem var et Indgreb i de nævnte Privatvirksomheders naturlige

Domæne. Ja, her, hvor der var Tale om mindre Skibe, kendte Far-

vande og gande, forlængst indarbejdede Handelsforbindelser, maatte

kun altfor let et mere bureaukratisk drevet Handelsselskab komme til-

kort, medens de enkelte private Købmandshuse (med deres gammel-

kendte Skijjpere) .som kyndige og erfarne Kendere af alle herhenhørende

Forhold med langt større Købmandssnille kunde udnytte Situationer

og Omstændigheder.

Del var derfor ikke mere end rimeligt, at de fleste Groshandlere

næ-rede .lalousie overfor det Almindelige Handelskompagni. Dets

Oprettelse betød, ligesom de tidligere Kompagniers Tilstedeværelse, en

Indsnevring af Groshandlernes Virksomhedsfelt. Men dette var ogsaa

paa en helt anden Maade stærkt bcgra-nsel, for ej at sige yderlig knapt

tilmaalt, nemlig ved Toldluvgivnimjens Bestemmelser. Disse vare, som

alt i det foregaaende berørt, i Henhold til det herskende merkantile

System gennemgaaende prohibitive .i: hele Klasser af N'arer var det

ligefrem forbudt at ind- eller udføre. Dette gjaldt saaledes for Impor-

tens Vedkommende de allerfleste Iiidustrigenstande, og vare de und-

tagelsesvis indførselsberettigede , var Tolden som oftest saa urimelig

høj. at al Handel uden Smugleri faktisk var umulig og Smugleri
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var i Datiden en saare nem og ærlig« Sag, kun ikke i Kjobenhavn,

hvis Fæstningsværker lettede Toldopsynet dets Ojjgave. Af den store

X'aregruppe Manuiakturvarer, som i vore Dage indbringer ^,4 af den sam-

lede Toldindtægt, blev der den Gang saa godt som slet intet indført

udover de Silke- og Honuddslojer, som det Asiatiske Konii)agnis Skibe

hjembragte. I det hele tillod i Grunden kun Toldlovgivningen at

importere Kolonialvarer samt Raa- og Hjælpestoffer. Og paa den anden

Side havde Kjøbenhavn og dens Opland endnu færre Handelsvarer

af Betydenhed at byde til Udforsel.

Den kjobenhavnske Groshandels Virkefelt var saaledes. som man
vil se, yderlig indskrænket. Det store Forbrug laa egentlig kun paa

følgende Artikler: Salt, Jern, Kul, Trælast, Hunde, Tortisk og Sild,

Hor og Hamp, Tobak samt endelig Vin og fremmed DruebraMidevin.

Men netop for de Heste af disse Varers Vedkommende faldt For-

søg paa Indgriben fra Deiailhcindler-Laugenes Side nemt og naturligt.

Især fra Horkra'mmernes, Vintappernes samt Isen- og l'rtekræmmernes

Side. Horkrænnmer-Lauget havde saaledes ifølge deres Laugs-Artikler

af 10. Oktober 1722 Ret til at handle med: Salt, saltet og tørret Fisk,

Slangjern, uforarbejdet Staal, Hør, Hamp og Humle — altsaa Flertallet

og de vigtigste af de ovennævnte Varer — og ovenikobet vare de i

Artiklens § 6 ligefrem henviste til at forsyne sig med \'arer fra første

Haand«. Ifølge de samme Laugs-Artikler havde imidlertid Groshand-

Icrnc — .1: Købma^nd, der havde løst Borgerskab som Groshandlere i

Henhold til Fdg. af 16. A]iril 1681 — samme Ret som Horkræmmer-

langet til at falholde« de samme Varer i »aabne Boder«, hvilken Ret

dog selvfølgelig nu ansaas for bortfalden efter Commereeforordningen

af 4. August 1742. Men del var netop denne herlige Ret, der stak

Grosserer-Societetets Medlemmer i Øjnene, og som de stadig vender

tilbage til i deres forskellige Henvendelser til Kongen og Conmierce-

Gollegiet. Naar nu dette stadig mislykkedes, og driftige HørkraMiimere,

saaledes som vi have sel det med Johan Peter Snhr, forbigik Gros-

sererne, i stort Maal indkøbte paa første Haand, lod Varerne befordre

hjem med egne Skibe og solgte dem en détail over en Disk, saa maatte

det i Sammenligning hermed snart blive en saare tvi\isnm Ting at

va>re Grosserer. Thi naar Forsyningen af Detailhandlerne med de

Varer, som det overhovedet var tillatlt at indfore, og som samtidig vare

Genstand for et større Forbrug, saaledes slap Grossisterne lul af Hæn-

derne, saa blev der i Grunden kun tilbage for dem som i)etegnende

og ejendommeligt for det : at va-re indskreven Grosserer — at de (AA-e

maatte holde aaben Boii. Del slod Detailhandlerne fril for paa Gros-



191

handelens Oniraade al tiiedi' i KoMkurrence ixK'd (Irossererne, men del

omvendle var toil)U(ll.

Del er paa denne Uagf^rund. at de i del forcgaaende gengivne

Klager og Mesvieringer niaa ses. Del vai- som GroslKiiullcrc og egenllig

kun i denne deres Kgenskal). al de l'aaga'ideiide klagede. Al de llesle

af dem alligevel klarede sig soeialt og økonomisk godt. skyldtes andic

(irunde ilcke at de vare indskrevne Grosserere«.

Flere af disse (irunde ere allerede nævnte ovenfor; men en enkelt

fortjener særlig at fremhæves, foidi den har størst, ja afgørende Be-

tydning.

Man vil erindre, at den allerførste dang, (irosserer-Societelet klagei-

over den Ulykke, de nye Tingenes Tilstand ifølge Commercieforord-

ningen af 4. August 1742 havde skahl, anfører det straks som Helse-

bod: at det klart og udtrykkelig skal gøres til Betingelse for at drive

Engi-QS- Handel — for overhovedet at kunne vinde Borgerskab som
(irosscrer al \'edk()mmende ejer Skib eller dog Skibs/xirler. Og
helt o|) til .Midten af dette Aarluindrede har Soeietetet med Sejghed

fastholdt denne ()])fattelse af I^oven som den eneste rette.

For den saakaldte glimrende Handelsperiodes trende Afsnit, 1756 62,

1776—8a og 1792-1807, gjaldt det derfor ogsaa i et stigende, til Tider

endog i et foruroligende Omfang, at det var Frmjtfarten mellem frem-

mede Havne, der for de Kjoheidiavner-Køhnuend var Hovedsagen. De

fleste store Køhinandsformuer, som skabtes i disse Perioder, hidrører

fra Fortjenesten ved en saadan Fraglfait.

Og saare betegnende er det derfor at se, at da Landet just kort

eller det sidst omhandlede Tidspunkt træder ind i den første af disse

Perioder, forstummer en Tid lang Societetets Klager og Besværinger

over (le indre Xa-ringsforhold fuldstaMidigt. Nu har man andet i

Hovedet end at ligge og kives med Hørkræmmere og Detailhandlere

-de ledende Mæ>nd ere kun oj)fyldte af én Tanke: at faa Regeringen

til at sikre deres .Skibsfarts l'kræiikelighed, saalænge der var fremmed

Gods at sejle med.

Dette varer ved, til Krigen er forbi, og de store Sømagters Handels-

marine atter tra-dei- i Virk.somhed. Dog herom er alt i I. .\fsnit berettet.

Ikke saa snart er Grosserer-Societetets Medlemmer komne lidt til

Ro efter de gode Tiders Spænding og Vinding, før man igen beg^'uder

paa Klagerne og Ka-vlerierne. For med behørig Fynd at fremsætte

sine Besværinger over formentlige Næringsmisbrug, maatte man imidlertid

først faa sundet og samlet sig lidt som olfentlig Korporation.



192

Under den store Handelsrørelse i de sidste Krigsaar var det om-

trent gaaet helt i Staa med Societetet. Efter at Jost von Hemert

var fratraadt som Societetets Formand den 28. April 1757, blev Etats-

raad J. F.Wever af Firmaet Fabritius & Wever valgt i hans Sted, og

samtidig lykkede P. Ole Beck op til 1. Ældste, medens Peter Chr.

Borre indtraadte som 2. Ældste. Af disse 3 var der imidlertid i Ok-

tober 1762 kun den sidste tilbage. Formanden var da forlængst død

og Ole Beck for kort Tid siden. Peter Borre sammenkaldte da

Societetet til en Valgforsamling, og denne valgte ham til Formand,

Agent Niels Ryrerg og Peter Fenger til Ældste.

Den nyvalgte Bestyrelse gaar straks ind med en Skrivelse til Magi-

straten og beklager sig heri over, at der i 9 samfulde Aar ikke er sket

nogen Henvendelse om Udfærdigelse af Attest til Grosserer-Borgerskabs

Erhvervelse, skønt saadanne Borgerskaber i dette Tidsrum dog stadig

af Magistraten ere blevne udfærdigede. Sagen bringes derefter paany

i Orden, og Gængen bliver som hidtil: men heraf fremgaar altsaa alle-

rede tA'delig. hvor opløst Tilstanden i Mellemtiden havde vjvret.

I Maj 1763 besværer de trende Herrer sig derna^st paa Komiteens

Vegne til Magistraten over idjerettiget Konkurrence. Commerceforord-

ningen, hedder det, »overtrædes uden mindste Undseelse, ligesom den

enten ej mere var til, eller alt Politi var afskafTet: der læses fast hver

Postdag i A^^serne, snart at Skippere og Snedkere og andre aldeles

Uberettigede falbyde Varer, snart at en Kra^mmer tilbyder Varer i store

Partier . Og Visen ender med det stadige Omkvæd, at de stakkels

Grosserere jo ikke kan søge Repressalier ved at anlægge olTentlige

Butiker og afsætte deres Varer i smaat .

Ogsaa med Mæglervæsenet ytrer Grosserer-Societetet stadig sin Mis-

fornojelse. I det foregaaende er allerede omtalt den afvisende og

vrangvillige Holdning, som Societetet indtog overfor Mæglerne. Disse

klagede sig ynkehg til Magistraten, og ved en Raadstue-Plakat af 1753

fandt denne da ogsaa Anledning til at indskærpe de Mæglerne ifølge

deres Artikler af 1684 tilkommende Rettigheder. Da derefter i 1759. i

Anledning af en til Magistraten indkommen Ansøgning om Mægler-

beskikkelse, Societetet blev spurgt, om der var Trang til flere Mæglere

— der var den Gang 4 — svarede man skarpt bena'gtende, og da

Forespørgslen nu kommer igen fra Magistraten 6 Aar efter, lader man
endelig Ansøgeren fra 1759 slippe til sin Bestalling, skønt de 4 »i

vore uforgribelige ringe Tanker efter Handelens Beskaffenhed kunde

være nok«.

Den stadig ulmende og nagende Misfornøjelse med (iroshandelens

og Grossererstandens Vilkaar efter de gode Tiders Ophør giver sig i
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ErtersDmiiuM-eii 17f)9 paaiiy l'dslng i en Adresse til Kongen. Hvad

der denne (lang liavde faaet de gode Herrers (ialde til al flyde over,

var et Andragende til Kongen fra en Hørkra'ninier Waagkn Lauuitzen

om al niaalle forundes Ret til Kngros-Handel. Den nævnte Hør-

kræmmer havde »paa Spekulation« købt den store og efter Datidens

Forhold anselige Ejendom bag ved Hørsen, som endnu den Dag i Dag
er l)ekendl under Xaviiel > Ny-Hørs , og da denne Hygning syntes ham
»saavel i Henseende til Stedets Helejlighed som og til dens skønne

Indretninger med P;d<luise og Lofter« at være særdeles bekvem for

en (irosserer eller Storhandlende«, og da han samtidig var af den

Formening, at hans Hørkrandiandel fra aaben Hod netop var en saa-

dan liden Handel, som rækker den store Haanden«, ansøgte han —
ligesom i sin Tid .1. P. Suhr — Kongen om Ret til paa én Gang at

være baade HorkraMumer og Grosserer. Som en mere almengyldig

Regrundelse begyndte han sil Andragende med en Henvisning til, at

Frihed, som er Sjælen i Handelen, er en af de største Hovedpiller,

livorved et Lands almindelige Hedsle skal befordres: thi derved ud-

bredes Næringsvejene, forjages Fattigdom, formeres Folkemængden og

indbringes Velstand«.

Men netop denne falske Pretext om Frihed i Handelen« ærgrede

Grosserer-Societetels I-'ormand og Ældste saa gruelig og grundig, at de

ej alene afgav en harmfnysende Erklæring, da en Erklæring blev dem
a^sket, men samtidig ogsaa af hin forargelige Omstændighed tog

Anledning til paany og med Eftertryk at anraabe Majestæten om, at

der dog endelig en Gang maatte blive raadel Hod paa den herskende

»Disorden.« Societetet gentager i saa Henseende sine ovenfor citerede

Ord om. hvorledes Detailhandlere, Skippere, ja selv Haandværkere og

Kra-mmersvende, Loven til Trods, trænger sig ind i Grosserernes

Næringsomraade. Men Toppunktet af Frækhed var dog nu naaet,

efter at Waagen Lauritzen »ikke havde undseet sig ved under det Skin,

at Frihed er Sjælen i Handelen«, af selve Lovens høje Vogter at begære

»ofTentlig F"rihed til sine Medborgeres desto dristigere 'Undertiykkelse

og Forordningens fuldstændige Kuldkastelse«.

Societetet na-gter nu ganske vist ikke, at der kan være noget sandt

i, at »Frihed er Sjælen i Handelen . Men dette gælder dog blot, »naar

samme udstrækkes i Almindelighed« ; hvis den derimod »alene accor-

deres specialiter, tjener det snarere ikkuns til, at Een tager Hrødet af

Manges Munde for selv at vinde det meste derved«.

Ihider Henvisning til sine tidligere ubønhørte og ubesvarede Andra-

gender af 27. Februar 1748 og 29. November 1752 androg Societetet derfor

paany, om der maatte forundes det Ret til »«/ holde tillige aaben Bod«

Kra den danske Handels Empire 25
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— suljsidiært om Oprettelsen af det tidligere foreslaaede Købmands-

Societet med laugsmæssig Eneret paa al Groshandel og privat Rederi-

wksomhed. Og hvis ingen af Delene kan tilstedes, beder man sluttelig

»om Købmands-Laugenes Ophævelse i Almindeligheds, saa at alle Bor-

gere frit kunne ernære sig med hvad Slags Handel. Enhver lyster

at drive, være sig i Stort eller Smaat, hvorved al Forurettelse i Nærings-

brug, og alle Klager over Indgreb \il cessere, og Frihed i Handelen

for den borgerUge Handelsstand blive lige uden nogen Skade for Al-

muen eller det Almindelige .

Dette dristige Forslag om Laugenes Ophævelse og almindelig

Xæringsfriheds Indførelse var paa én Gang et Program og en Profeti.

En Profeti, saa sandt vi alle nu vide. hvorledes forst Laugsvæsenets

Ophævelse fik Aarhundredets fortsatte Klager om Xæringsmisbrug til

at forstumme. Et Program, for sin Tid uhørt radikalt overfor en paa

Privilegier og Særrettigheder højtidelig og kunstig opstablet Enevælde

— men stundede ikke Struensees Tid til. og havde ikke selve General-

prokurøren Henrik Stampe allerede 9 Aar før været en Næringsfrihedens

Foregangsmand '?

Regeringen vendte som sædvanlig det døve Øre til, og Tiden gik

atter sin Gang. Men i Begvndelsen af 1769 fremlagde Schimmelmann

gennem Balance-Kommissionen sin i første Afsnit udforlig omtalte Fri-

havnsplan for Societetet, og der syntes derved pludselig at aabne sig

saa uventet store Chancer for Grosserer-Standen, at hvad der herved

kunde vindes, langt opvejede de sølle Konkurrencefordele over nogle

Smaakræmmere og Smaaskippere. som man i Societetets første Aar

ikke havde holdt det for under sin Værdighed at bede om. Det stor-

stilede i Forslaget videde saaledes Horisonten ud for de gode Grosserere,

at de greb til med begge Hænder og i de følgende Aar gik fuldstændig

op i Arbejdet paa den nævnte Plans hurtige og for dem fordelagtigst

mulige Virkeliggørelse. I sidstnævnte Henseende gjaldt det særlig om.

al det blev Grosserer-Societetets Medlemmer, som fik udelukkende Ret

til at benytte Frihavnen og nyde de denne tilstaaede Friheder og

Privilegier. Derved vilde man nemlig have kunnet spare sig alt videre

Arbejde for Opnaaelsen af den tidligere attraaede, lovlig sikrede Eneret

paa den kjøbenhavnske Groshandel, da denne faktisk ganske af sig

selv \ilde være tilfalden de Købmænd, som alene kunde benvite sig

af Frihavnen og Frihavnsbegunstigelserne og saaledes paa Forhaand

havde et afgørende Forspring fremfor alle indenfor Toldlerritoriet

boende Konkurrenter. Og da i 1771 Struensee paa sin Side stillede

sig saaledes, at Sagen skulde gennemføres ved Hjælp af saa rige Køb-

mænd, at de fuldstændig kunde overtage Omkostningerne ved Oplags-



195

husenes Anlæg og liulnliiing, gik Regeringen for sil Vedkommende
villig ind paa de fleste af Grosserer-Societetets Betingelser.

Saalcdes syntes da alt klapi)et og klart og Societetet endelig at

være konnnel paa den gronne (iren. Men som vi have set: pludseHg

standsede Sagen ganske— i de sidste Maaneder af Struensees Regeringstid

havde Styrelsen andet i Hovedet end de kjøbenhavnske Grossereres

Velfærd — og med Struensees Fald styrtede den paa taarnhøje Tanker

og Forventninger opbyggede Plan sammen som et Korthus.

SkutTelsen var dyb og ramle som et saa haardt Slag, al man en

Tid lang fuldstændig opgav Ævret. Societetet indstillede saa at sige

ganske sin Virksomhed, og da Bouhe i November 1772, træt og ked

af det hele, opgav sin Formandsværdighed, besluttede den i Anledning

heraf sammenkaldte Valgforsamling at indberette til Magistraten, at

man var bleven enig om for det første ikke at udvælge Formand og

Ældste, siden hverken disse eller deres Forgængere have kunnet

udrette noget til at bringe Engros Handelen i Orden eller faa Forord-

ningen af 1742 bragt til Udførelse«. Denne Beslutning indberettedes

derpaa af Formanden og de Ældste.

Magistraten svarede imidlertid omgaaende høtligt, men bestemt,

at da den maatte formode, al de højtærede og gode Herrer selv ind-

ser, at det, især i disse Tider, da der ventelig angaaende Handelen

kan forefalde adskilligt at overveje, ei' iiojsl fornøden, at der er F'or-

mand og Ældste for Grossererne«, saa holdt man sig forvisset om, »at

de højtærede og gode Herrer vilde vedblive indtil videre at være For-

mand og Ældste for denne Stads Grosserere«.

Borre og Fenger erklærede derefter i Regard heraf foreløbig at

ville forblive, og da Ryberg fastholdt sin Fratræden, valgte en ny For-

samling den 23. December Christian Hansen til 2. Ældste i hans Sted.

Og efter saaledes at være reorganisere! samlede Societetet sig paany

sammen til — ja man vil ikke forundres ved at høre hvortil, nemlig

til en fornyet Ansøgning« til Majestæten under 1. Marts 1773 om
Oprettelsen af et Groshandler-Societet eller corps de marchands. Heri

gentoges for 5. Gang de samme Klager over Næringstab og Foruret-

telser, for 5. Gang paavises det, hvoriidl Autoriteterne haandhævede

(^oninierce-Forordningen, og for 5. Gang anraabte man om de samme
Privilegier. Adressen var underskreven af samtlige 37 daværende

Grosserer-Firmaer, hvoriblandt Aarhundredets største Købmandsnavne,

saasom P. Borre & Fenger, .John & David Brown, Andreas Bodenhoff,

.lørgen Beck & Go., .1. Bilsted, .\ndreas Buntzen, Niels Brock, Win.

25*
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Chippindale, Fréciéric de Coninck, Fabritius tt Wever, .1. v. Hemert

& Somier, Chr. Hansen, R. Iselin, Niels Ryl)erg, ,1. P. Suhr, C. H.

Thalbitzer og J. L. Zinn. — Andragendet indsendtes som sædvanlig

gennem Generallandøkonomi- og Commerce-Collegiet med en Anmod-

ning om dettes Støtte.

Heller ikke herpaa modtog man imidlertid noget Svar. Regeringen

vilde lige saa lidt under (nddberg som tidligere under Bernstorff gaa

med til at skabe nye Laug, og den Næringsfrihed, man subsidiært

androg om, var Tiden endnu lang1 fra moden til.

Men Aaret efter gav General-Toldkammeret dog Grossererne en

lille Haandsrækning ved at stille i Udsigi, at de tidligere ofte og rundelig

givne Tilladelser til at indføre Kolonialvarer fra anden Haand herefler

vilde blive nægtede, saafremt Grossererne kunde oplyse, at de havde

rigelige Lagre af Førstehaandsvarer. Dette var i Virkeligheden en

Slags Imødekommen overfor Societetet; thi det var en af dettes beret-

tigede Klager, at Detailhandlere hvert Øjeblik fik saadanne Tilladelser

til at forsyne sig fra nan-meste Sted i Udlandet med Andenhaandsvarer,

ihvorvel dette stod i den bestemte Strid med (^ommerce-l'orordningens

udtrj'kkelig udtalte Hensigt: som Hovedmaal al ville befordre egen

Skibsfart og Forstehaands-Handel«.

Societetet greb med (jlæde den udstrakte Lillefinger ved at fore-

stille CoUegiet, at naar Grossererne fik Eneret til at indføre og fortolde

Kolonial- og Materialist-Varer, saa at fremtidig al Import heraf endog

fra første Haand blev Detailhandlerne forment, saa vilde man svare

for, at der herefter ingen Mangel skulde blive paa saadanne Artikler.

»Vel kunde det ved første Øjekast synes, at denne Begæring sigtede

baade til utilladelig egen Nytte og til Detailhandelens Lhidertrykkelse«,

men Societetet vidste lige saa vel som Frantz Knivsmed, at man ingen

Vej kom, naar de Forslag, man gav ind til Raadet, lugtede af Egen-

nytte, og det tilføjedes derfor, at ingen Købmand ret vel kunde indlade

sig paa den Risiko at indforskrive let fordanvelige Varer fra Første-

haand, naar han ikke forud kunde være vis paa at have sikker Afsæt-

ning. Men som Forholdene nu vare, turde ingen Grosserer indlade

sig paa at have noget større Oplag.

Det var imidlertid denne sidste Side af Sagen, som, da det kom
til Stykket, ene interesserede General-Toldkammeret. Hvad dette havde

Kig paa, var den »Mangel«, som kunde befi-ygtes, paa Grund af Gros-

serernes lovstridige Mangel paa Oplag — Grossererne talte derimod

kun om Indførselsprivilegium, thi, som Eventyr-Digteren siger: »sin

Mangel taler man ikke gerne om, det gør nok de Andre> . Dot gjorde da

ogsaa General-Toldkammeret, og da det havde talt længe nok derom til selv
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at lilive ki'il deraf, gav niaii endelig Societetet eii statistisk Meddelelse

om. iivor store Kvantiteter Landet i de sidste Aar gennenigaaende

havde brugt og altsna kimde antages IVenitidig at behøve, og lod der-

med .Sagen lalde.

Derimod opnaaede Societetet omlicnl paa samnie Tid, iixad vig-

tigere var: at faa l'orholdet med Hensyn til (irosserer-Boi-gerskabs

Krhvervelse ordnet saaledes med Magistraten, at denne rvc/elmæssig

fordrede 'Allest« fra Formanden og de Ældste, forinden Borgerskab

gaves, saa at disse nøje kunde overvaage, at Commerce-Forordningens

Bestemmelser bleve beborig overholdte. De, der vilde være Groshand-

lere, maatte med andre Ord altid lade sig indskrive som Grosserere

og nit.saa søge Societetets Bistand. Og derigennem kom man el'ler-

haanden ganske af sig selv ind i den af Societetet ønskede Givnge, saa

at Ingen mere blev Grosserer uden at eje Skibe eller Skibsparter og

uden at have opnaaet et vist Maal af Købmands-Kundskab og Køb-

mands-Indsigt.

Saaledes opnaaede man dog endelig i denne Hoved-Henseende at

faa sine ofte gentagne Krav om Gennemførelsen af Lovens Hensigt

fSldestgjorte.

Men ogsaa det andet store Hovedønske: økonomisk Enemagt over

den private Groshandel og Skibsfart, fik man i den følgende Tid op-

f\'ldt — ganske vist ikke ad Lovens, men ad den naturlige Udviklings

Vej. Da de store Søkrige atter skabte de store Konjunkturer for dansk

Fragtfart og Mellemhandel, faldt de gvidne Frugter nødtvungent ned i

de kjøbenhavnske Groshandleres Skod so!n Noureddins Appelsiner i

Aladdins Turban. De havde den Lykke at eje de naturlige Betingelser

til at lade Tiden tjene dem: Hoveder med den rette Handelsaand, et

Flag med den rette Farve, en Havn paa det rette Sted, Flaade og Folk

til alle Have.

Xaar de derfor med Frédéric de Coninck i Spidsen i 1778 fattede

en pludselig Ka-rliglied til deres Organisation og lige med Et beslutter

at møde ofte, mindst én Gang maanedlig, for at drøfte »Ting til fælles

og almindelig Nytte og Handelens bedre Indretning«, saa var det, fordi

de nu havde faaet andet og større at tænke paa end at klage og kære

over Smaakr;emniernes og Fedlebodernes Konkurrencekneb.
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DEN 4. Juli 177(i udsteder de nordamerikanske Fristater deres Uaf-

hængighedserklæring. Samme Aar rejser derpaa FrankHn som

den nyskabte Stats Udsending til Frankrig for at bevæge det til at

yde Hjælp mod den fælles Fjende, England.

Det britiske Rige stod den Gang paa Magtens Solhøjde, kronet af

Sejre, rigt paa Erobringer. Som Havets Hersker holdt det de euro-

pæiske Magters Vægtskaal i sin Haand. Fremfor alt havde det sammen

med Preussen knækket Frankrigs Vælde, og dybt ydmyget tørstede

dette Land efter Hævn.

Den 16. Oktbr. 1777 kapitulerer Bourgoyne i Saratoga, og der-

efter følger Begivenhederne Slag i Slag. Den 6. Febr. 1778 slutter

Frankrig Forbund med De forenede Stater, den 14. Marts notificeres

det ved Hoffet i St. James, den 17. Juni bryder Fjendtlighederne løs

mellem Frankrig og England, og allerede den o. Juli kommer d'Estaings

Flaade til Amerika.

Den 28. Juni 1779 drages Spanien med ind i Krigen.

Den 1. Januar 1780 standsedes den hollandske Viceadmiral Grev

van Bvlandt af engelske Krigsskibe under Paaskud af, at han i Strid

med Folkeretten (o : med Englands Opfattelse af denne) nægtede at

lade sin Convoy, bestaaende af 17 hollandske Skibe, visitere. Dette

gav Anledning til skarpe diplomatiske Forhandlinger mellem England

og Nederlandene. — Den 21. Marts lader den britiske Krone overrække

en Memoire i Haag om væbnet Hjælp under Henvisning til Traktaterne

af 1674 og 1678, den 17. April følger Manifestet i St. James, der suspen-

derer alle hidtil bestaaende Traktater mellem England og Holland,

og i de næste to Maaneder kaprede Englænderne 34 hollandske Skibe,

hvoraf de fleste af de engelske Admiralsretter blev erklærede for gode

Priser.

Nu brast Hollands Taalmodighcd, og man forsøgte en Tilnærmelse

til Nord-Amerika. 1 Efleraaret 178(1 opsnappede F:nglændernc »Vestale«

og forefandt der Udkastet til en Venskabskontrakt mellem Holland og
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(le l'oreiu'de Stater. Kfter et voldsomt (li[)lomaIislv Sanimeiistod ei-

klærede deretter England den 20. Dechr. Holland Krig.

Saaledes var de store sotarende Nationer, der hidtil saa at sige

udelnkkende med deres vældige Handelsllaader havde besorget Verdens-

omsætningen og Farten paa de store Have, alle efterhaanden geraadede

i Krig, og dermed var deres Handel og Skibsfart samtidig lammet.

Som vi allerede har haft Lejlighed til at se i første Afsnit, foregik

Datidens Sokrige saaledes, at 0[)bringelsen af Modstanderens Kotfardi-

skibe var en Hovedsag. I Modsætning til, hvad der gjaldt for Land-

krige, ansaas nemlig i Søkrige ogsaa Prwatejendom for god Prise.

For ved ad denne Vej grundigt og hastigt at ruinere Fjendens Sø-

handel gaves der ovenikøbet af de forskellige Regeringer Kaperbreve

til saadanne Private, der for egen Regning udrustede Skibe for at

kunne gøre Bytte. Slige Kapere var endog beskyttede af Folkeretten, selv

om de var fremmede Staters Undersaatter. Det opbragte Skibs Skæbne
skulde dog afgøres ^ed formelig Dom efter forudgaaende retslig Under-

søgelse, og Capteuren skulde derfor i hvert Fald drage Omsorg for,

at Skib og Ladning i uskadt Stand bragtes i Havn, for at en saadan

Undersøgelse kunde finde Sted. Det tilkom imidlertid Capteurens

egen Stat at foranstalte den retslige Undersøgelse og paa Grundlag

deraf fælde Dom ved en dertil nedsat særlig Priseret. Om hvilke

Grundsætninger der burde lægges til Grund for Afsigelsen af disse

Domme, som allsaa afgjorde, om det tagne Skib skulde condemneres

eller ej, herskede der imidlertid, som allerede berørt i første Afsnit,

stor Uenighed mellem Magterne, og de forskellige Landes Priseretter

ilømte derfor om ganske lignende Sager paa vidt forskellig Vis.

England gik ligesom tidligere i Spidsen med at drive det omtalte

Kaper-Væsen eller rettere Uvæsen, og de andre i Krigen indviklede

Magter fulgte efterliaanden dette Eksempel, om end ikke med samme
Dristighed og Hensynsløshed. Da del nu i alle Tilfælde var folke-

retlig givet, at ethvert fjendllkil Skib og dets Ladning — endog, ifølge

mange Traktater fra den Tid, naar den bestod af neutralt Gods — var

goti Prise, og da efterhaanden alle Verdenshave kom til at vrimle af

Krigsskibe og Kapere, som alle vare opsatte paa at faa godt Bytte,

saa siger det sig selv, at de krigsførende Magters Søhandel lidt efter

lidt maatte standse, da Risikoen for de private Redere og Købmænd
blev altfor uforholdsmæssig stor.

Det var denne Standsning, som skabte den store Konjunktur for

den danske Skibsfart, hvortil flere Gange ovenfor er hentydet. 1 Modsæt-

ning til Holland lykkedes det nemlig Danmark at holde sig neutral

under hele Krigen. Og da selvfølgelig Verdenshandelen ikke godt
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kunde høre op, navnlig fordi ogsaa de krigsførende Magter selv, saa-

ledes blot for deres Krigsførelses Skyld, trængte til udenlandske Til-

førsler, som det altsaa nu blev forment deres egne eller de andre

stridende Staters Skibe at bringe dem, saa maatte de neutrale Magters

Handelsflaade træde til og besørge den afbrudte Omsætning, ogsaa

mellem de fjendtlige Lande indbj'rdes. Der aabnedes saaledes plud-

selig helt ny, vidt udstrakte Felter for de neutrale Staters Handel og

Fragtfart, og da det Hul, som pludselig skulde fyldes i Omsætningen,

var meget stort, og Efterspørgslen efter Skibsrum i Forhold til det

Materiel, der straks var forhaanden, altsaa overdreven stærk, maatte

denne nyaabnede eller nyerhvervede Handel og Fragtfart blive ganske

overordentlig lønnende.

For nu ret at forstaa, hvor stor Betydning dette havde for Dan-

mark-Norge, maa det først erindres, at da man i hine Tider ingen

Jernbaner havde, og Trafiken landværts derfor var overordentlig om-

stændelig og bekostelig, saa havde Søhandelen den Gang en endnu større

og mere omfattende Betydning end i vore Dage, hvor den kun ved

Dampens Hjælp kan holde Landhandelen Stangen, naar den træder i

Konkurrence med Jernvejene. Danmark havde under disse Om-
stændigheder paa Forhaand gode Betingelser: vi havde udvidet vor

Handelsflaade, vor Sømandsstand var vant til de lange Farter og

havde et godt Ry paa sig, og man havde endelig Traditionen fra Syv-

aarskrigen i Ryggen. Hertil kom, at man i Kjøbenhavn havde Øster-

sølandenes fortrinligste og rummeligste Havn, med hvis naturlige

Fortrin og gude Ordning ingen anden Havn i Østersøen paa langt

nær kunde hamle op.

Danmark kunde altsaa som neutral Stat for det første tjene ved

at besørge den Fragtfart mellem de ikke-krigsforende Lande, som tid-

ligere var bleven besørget af de krigsførende Magters Handelsflaade,

altsaa fornemmelig af engelske, hollandske og franske Skibe. Dette

gjaldt særlig Middelhavsfarten, delvis ogsaa den oversøiske Fart. Det

kunde dernæst deltage i Forsyningen af de krigsførende Lande med
saadanne hjemlige LMførselsartikler som saltet Kød, Flæsk, Smør,

Hvede- og Rugmel, Tørfisk, saltede Sild, islandsk Uldgods samt

endelig ogsaa med preussiske, polske, russiske og norske Transitvarer,

saasom Tovværk, Hamp, Tømmer og Træ — Artikler, der alle ifølge

deres Natur blev stærkt efterspurgte under en Krig, bl. a. ogsaa til selve

Krigsllaadernes Forsyning. Og endelig kunde Danmark med sine

Skibe hjælpe til at drive de stridende Magters eqen Handel — enten

med de andre krigsførende Lande eller med neutrale Slater — ved

paa egen eller fremmed Regning at bringe det saakaldte »fjendtlige



201

(iods til (lu ricmiiR'tit' liesleiiinielseshaviif, Ii\;hI jo de piiagældende

Landes egen Marine snarl blev afskaaren fra.*)

Fonidswlninfien for, al disse store Chancer kunde heldigt og fidde-

iigl luJTiyttes, var imidlertid fremfor alt den, al det neutrale Flag

forblev iianlastet. Naar de danske Farver blev el Beskyttelsens Tegn,

saa at ej alene under tielle de krigsførende Lande kunde forsynes,

men især ogsaa tjendlligl Gods kunde vorde trygt, ja da var stor

Fordel og Fortjeneste os vis. Naar den danske Stat med andre Ord

ved sin Politik kunde skabe sikkert Værn for vore Købmænds Skibs-

fart, da havde disse — som del hedder i en Henvendelse til Re-

geringen fra Grosserer-Societetet fra disse Aar — »ogsaa Mod nok til

al kappes med alle Medbejlere.«

Men heldigvis havde vi en Statsstyrelse, som forstod og elskede

den Kunst at drive Handelspolitik.

De^ var egentlig forsi, efter at Frankrig i Begyndelsen af Aaret

1778 havde sluttet sil Forbund med Xord-Amerika, at Stillingen for

den danske Skibsfart begyndte for Alvor al blive vanskelig. Det stod

nu klart, at Krigen vilde blive ført paa alle Have, og man kunde

følgelig overall løbe Fare for al møde byttelystne Kapere. Men da

der paa den anden Side ikke forelaa nogen egentlig Krigserklæring,

som kunde have givet de neutrale Stater folkeretlig Anledning til at

advare deres Handelsflaader, medens dog Fjendtlighederne mellem de

tvende Stormagter allerede log deres Begyndelse i Forsommeren, saa

var det hele Forhold saare tvetydigt og tvivlsomt, og det vakte derfor

almindelig Harme, da engelske Kapere allerede i Højsommeren under

forskellige Paaskud opbragte en l^el norske , svenske og hollandske

Skibe.

Der gjordes derfor straks fra de paagældende Magters Side diplo-

matiske Forestillinger i London, og den engelske Regerings Repra>sen-

tant, Lord Si;ffolk, maatle ogsaa under 19. Oktbr. love al udvirke en

Losgivelse af alle saadanne Skibe og Ladninger, der var opbragte

eller blev opbragte inden den 10. Novbr., efter hvilken Frist Krigen

skulde betragtes som almindelig bekendt. Derimod fastholdt England

*) Det lieddcr licrom i et Andragende til Konj^en fra Grosserer-Societetet under

23. April 1778: :.Siden l'rolij^hedcrne i AmcriUa har England været nødt til ikUe

alene at ladt sig af fremmede Produkter tilbringe, som de selv lientede forhen, men

endog til en Del at forlade deres l-'ragtfart i Middelhavet. Xorge har især profiteret

af det første og Danmark af det sidste, saa at det danske Flag ikke i lang Tid har

været saa meget sogt.<

(-'r:i den dnnske Handels Empire. 26
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uhilligen Retten til, om end mod Erstatning, at konfiskere hvad man
for den nævnte Dato maatte have forefundet af Contrebande og fransk

Ejendom i de kaprede Ladninger.

Allerede forinden, nemlig den 15. Septbr., var Grosserer-Societetets

Formand og Ældste indgaaet med et Andragende til Commerce-Col-

legiet »da Krigen mellem Søniagterne allerede havde taget sin Begyn-

delse.- Man udbad sig heri den snarlige Udstedelse af et tydeligt

Reglement, hvorefter de Søfarende »sig kunde have at rette«, og hvori

del »tydeligt blev tilkendegivet«, hvilke Varer man frit kunde føre til

og fra de krigsførende Lande, samt navnlig om, hvorvidt »ikke alle

de Varer, som bringes fra de krigende Magters Kolonier i Amerika,

naar de først ere bragte til St. Thomas og St. Croix og der af Ind-

vaanerne købt, ligeledes blive tilladt at hidføre uden at befrygte nogen

Anholdelse, Opbringeise eller Skibenes og Varernes Condemnation.«

Det er, som man ser, det gamle Sporgsmaal fra den forrige Krig,

som paany dukker op, og i hvilket man fra Handelsstandens Side

forud søger at dække sig eller faa bragt sit faste Forehavende, om
atter at ville benytte Dansk-Vestindien som Oplagssted for franske

Kolonialvarer, paa den rette Side af Stregen.

Endelig udtalte man Haabet om, at naar de Handlende holdt sig

Kongens Bydende i alle Maader efterrettelig, Kongen da af sin egen

Kasse vilde erstatte, hvad der af »Tab og Skade« vilde blive dem foraar-

saget; »ligesaa var det at ønske«, at der straks udrustedes et Par Fre-

gatter til at krydse i Middelhavet, lo andre til al krydse i Nordsøen

og atter to andre til al beskytte Handelen til og fra Vestindien. —
Som man ser, forstod man denne Gang at lukke Munden højt og

hastigt op.

1 Begyndelsen af November havde Danmarks daværende Udenrigs-

minister, den unge An'dreas Peter Behnstorkf, instrueret vor Gesandt

i London, Dreyer, om, hvilke Grundsætninger han skulde gøre gæl-

dende. 1 Modsætning til den ældre Bernstorffs Holdning under For-

handlingerne med Sverig i 1756, lader nu den unge Bernstorff sin

Regering hævde, at vfrit Skib gør fri Ladnings, dernæst: at ingen Havn

kunde anses for blokeret, med mindre Blokaden var ejfektiv j : at der

var el tilstrækkeligt Antal Krigsskibe til Stede til at hindre Besejlingen,

— at Visitationsretten var indskrænket til Skibspapirerne og at Be-

grebet Contrebande skulde forstaas i Overensstemmelse med, hvad der

var slaael fast ved Utrechterfreden af 1713.

Det er, som man vil se, fuldstændig i Overensstemmelse med Art.

2 og 3 i den berømte Pariserconferences Sørets-Deklaration af 16.

April 1856.
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Hvad 1111 (liMi foisli' og l'iiiulaiiu'ntale Sætning angaar (le pni'illon

nentre coiwrr In c<tr(i<iis(>nj. tør don paa ingen Maade siges i hin Tid

at have hati nogen ahnindciig folkeretlig Gyldighed, og Danmark

havde da ogsaa selv tidligere forsvaret det modsatte Princip, som Bern-

storfT selv ndtrykker det: avec ardeiir et succes. Ganske vist gjorde

Bernstorff nn gældende, at Saftningen var begrnndel i den natnrlige

Folkeret, efterdi et neutralt Skib hiirde betragtes paa samme Maade

som et neutralt Territoruni, hvor fjendtligt Gods utvivlsomt altid er i

Sikkerhed. Men dette var neppe stemmende med Datidens Folkeret.

Allerede i hin ældste Samling af Solove, som er kendt under Navnet

Cnnsolato del mare, fastslaas det, at fjendtligt Gods, indladet i neutrale

Handelsskibe, er god Prise (frit Skib, ufrit Gods), og alle F"olkerets-

lærere fra Ghottis til V.\ttei. har uden mindste Betænkelighed antaget det

samme. Dog var man lige saa enig om, at kun Ladningen og ikke

Skibet selv maatte kunne konfiskeres, medmindre Ladningen da var

Contrebande.

Det var imidlertid selvfolgeligl, at denne almene folkeretlige Regel

kunde forandres ved en derpaa rettet udtrykkelig Overenskomst mellem

tvende kontraherende Statsmagter, og dette var ogsaa paa det her om-

handlede Tidspunkt forla^ngst sket i flere Tilfælde. Hvad der i saa

Henseende navnlig havde Betydning for Danmark var den OmstaMi-

dighed, at en Bestemmelse om frit Skib — frit Gods fandtes up-

tagen i Traktaten mellem England og Holland af 1(574, medens derimod

den bestaaende dansk-engelske Traktat af 1670 i sin i? 20 indeholdt

det modsatte Princip. \u kunde man vel fra dansk Side med et Skin

af Ret paaberaabe sig, at der i i; 40 i den sidstnævnte Traktat stod,

at hvis der fra Englands (eller Danmarks) Side senere skulde blive

indrømmet Hollænderne (eller nogen anden Nation) Betingelser, som var

gunstigere end de, der indeholdtes i den paagældende Traktat, skulde

disse Begunstigelser ogsaa indrømmes Danmark (henholdsvis England),

og dette var altsaa siden sket overfor Holland ved Traktaten af

1074. Men man kunde ikke med Grund f)pretholde denne Paastand

overfor den fra Englands Side ideligt fremførte Modpaastand, at der

ved den nævnte Paragraf udelukkende sigtedes til§tj8og 13 angaaende

Told og lignende Forhold. Desuden havde Holland allerede ved

Traktat af 1008 faaet det omstridte Princip indrømmet af Englænderne

for deres Vedkommende, altsaa inden den dansk-engelske Traktat

(1070), og naar derefter denne sidste udtrykkelig fastholdt den alminde-

lige folkeretlige Hegel, syntes delte unægtelig at maatte tydes og tolkes

i modsat Retning af, hvad man fra Danmarks Side gerne vilde havde.

Dreyer nøjedes derfor ogsaa i 1778 med overfor Lord Suffoi.k al IVem-

26*
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stille vort Ønske som et Billiyhedsknw : hvad England indrommede

sine gamle Handelsrivaler, burde billigvis ogsaa, ja langt snarere,

kunne indrømmes det venskabeligt sindede Danmark.

SuFFOLK henholdt sig imidlertid til Traktatens Ordlyd, men gav

dog for saa vidt en Indrømmelse, som gik ind paa, at selve de Skibe,

der førte fjendtlig Ejendom, ikke var konfiskable. Og endvidere ind-

rommede han, hvad der var nok saa vigtigt, at salt Kød og Tørfisk

ikke med Rette kunde betragtes som Contrebande, hvilket jo havde

været et af de staaende Stridspunkter mellem England og Danmark
i den foregaaende Krig.

Dette var allerede store Tingi thi overfor Holland erklærede Eng-

land samtidig, at det ikke vilde overholde sine egne traktatmæssige

Forpligtelser til at respektere det hollandske Flag, og gav som Paaskud,

at denne Magt var bunden til som Allieret at stille sig paa Englands

Side i Krigen. Den franske Regerings Ordonnance af 26. Juli 1778,

der til de neutrale Magters Glæde havde proklameret Sætningen »frit

Skib, frit Gods , havde hertil fejet det Forbehold, at denne Indrøm-

melse vilde blive tagen tilbage, dersom Fjenden ikke inden 6 Maaneder

antog den samme Grundsætning. Men dette Forbehold faldt saaledes

virkningsløst til Jorden — England blev ved sit.

1 Forbigaaende sagl, passede Principet ogsaa daarligt for en so-

farende Nation som Englænderne, medens derimod Frankrig med sin

store Udførsel og lille Handelsflaade havde al god Grund til al sørge

for at faa sin Handel sikret under neutralt Flag.

Beknstorff havde for sit Vedkommende ingen Illusion gjort sig

med Hensyn til, hvad der kunde ventes opnaaet af britisk Imøde-

kommen. Og det var derfor kun naturligt, at han havde søgt andre

Maader og Midler at sikre den danske Skibsf;irt paa. For det første

sørgede han for, at der blev udrustet et mindre Antal Krigsskibe, der-

næst opfyldte han Grosserer-Societetets Ønske og lod i Oktober udgaa

udforlige Bekendtgørelser til Danmarks Handlende og Skibsredere om,

hvorledes de havde at forholde sig, dog uden at berøre Spørgsmaalet

om Dansk-Vestindien. Derimod vedføjedes en Oversættelse af den

nysnævnte Ordonnance samt af den engelske Kaperinstruks af o. Au-

gust 1778. — Men dernæst søgte han ogsaa ad diplomatisk Vej at faa

ført sin Politik igennem.

Noget ind i September 1778 var der fra Rusland sket Opfordring

til Danmark om i Forening at udruste en mindre Eskadre for at for-

hindre, at engelske Handelsskibe, der fore paa Archangel, skulde blive

kaprede. Kejserinde Catharina havde nemlig faaet Indberetning om,

at nordamerikanske Kapere var set krydse i Ishavet.
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Bkr.nstorfk greb med resolut Hasl l'at i denne Lillefinger og log

hele Haandcn og mere til. Allerede den 15. Seplbr. instruerer han.

den danske Gesandt i St. Petersborg om sine Hensigter, og den 28.

overrækker han den russiske Gesandt i Kjobenhavn et formeligt

Forslag til el væbnet Neiitralitetsforbund mellem de tvende Stater.

Til Begrundelse heraf udvikler han i mange smigrende Talemaader,

hvorledes Kejserindens Ønske om at sætte Grænser for Kapernes Over-

greb og at sikre Ruslands fredelige Handel, særlig ogsaa for Archan-

gels Vedkommende, værdigst og fyldigst vilde kunne naaes ved, at de

tvende Magter, hvis Interesser og Ideer i denne Henseende var fælles,

enedes om ved fælles Flaadehjælp til gensidig Beskyttelse at søge

England ved det deri liggende fiftertryk bevæget til at antage som
almene, ufravigelige Grundsætninger:

at neutrale Skibe kunne sejle frit fra Havn til Havn og langs

Kysterne i de krigsførende Lande,

at selv fjendtligt Gods skulde være »frit« paa neutrale Skibe med
Undtagelse af Krigscontrebande,

at Krigscontrebandens Begreb burde fastsættes i Overensstemmelse

med Ctrechterfreden, og under intet Paaskud udvides udover, hvad

Frankrig under Krigen hokit paa,

at en Blokade forst kunde siges at være iværksat, naar der var

øjensynlig Fare for kommende Handelsskibe ved at løbe ind i den

paagældende Havn,

at disse Grundsætninger skulde offentlig fastslaas som almengyldig

Rettesnor for Alle. —
Altsaa, som man vil se, stadig de samme, berømmelige, nu af

alle civiliserede Nationer anerkendte Principcr.

Fik disse Grundsætninger én Gang for alle olTentlig Almengyldighed,

fortsætter Bkrxstoisff, vilde Verdenshandelen roligt og sikkert kunne

fortsættes under det neutrale Flag, uafhængig af Krig — hvad egenlig

alle Nationer, uden England alene, vilde være tjent med og villig til

at gaa ind paa. Æren af at bevæge England dertil syntes nu forbe-

holdt Kejserinde Cath.\hina, -der herved som saa ofte tidligere vilde

blive Nordens, ja hele Europas ophøjede Velgørerske. <

Men Smigeren bed ikke paa Catharina, og Rusland modtog Behn-

STOHFFS Forslag- med Kulde og Vrangvilje — rettet som det syntes

at være og ogsaa var imod England, overfor hvilket Stemningen ved

CzarholTet var forholdsvis velvillig. Til Gengæld var Sverige desto mere

villig. Dette Land forsøgte i den nærmeste Tid paa alle Maader at

faa en Samvirken sat i (jang med Danmark. Men overfor dette af

fransk Indtlvdelse saa beherskede Land nærede BernstorlT indgroet
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Mistænksomhed og holdt derfor dels Regering hen med allehaande

(Omsvøb og Udflugter, medens han oppebiede Ruslands Svar. Da
dette endelig kom den 12. Febr. 1779, var det imidlertid kun en Gen-

tagelse af den tidligere Opfordring til i Fællesskab at dække de tvende

Rigers nordlige Kyster, men da der ikke kom noget fransk Skib i

det nordlige Ishav, og Ruslands Forslag altsaa i Virkeligheden kun
betød at man skulde convoyere engelske Handelsskibe (altsaa atter

kun Engelskvenlighed fra Ruslands Sidel), saa afslog Bernstorff det

pure — det stred ganske mod Danmarks kommercielle Interesser og

traktatmæssige Forpligtelser at indlade sig paa at forsvare den ene

krigsførende Magts Skibe mod den anden.

Til Trods for sin agtpaagivende Beredvillighed til at faa skaffet

dansk Skibsfart et virksomt Forbundsværn slap Bkknstorkf saaledes

ganske rolig begge disse Forhandlingers Traade uden det mindste

Forsøg paa al spinde dem videre. Han vilde hverken sammen med
Rusland gøre Skridt, som ensidigi begunstigede England, ej heller

vilde han ved en Samvirken med Sverige udsætte sig for et Brud med
England. Hans Handlemaader skyldtes sikkert ogsaa hans samtidige

Indtryk af, al England just omkring Aarsskiftet 1779 var i P'ærd med
at blive føjelig — fAngleterre s'adoiicit évkiemment, skriver han.

Allerede i Decbr. 1778 havde han betonet overfor Drkvkh, at del

forsi og fremmest gjaldt om at sikre Handelen med dansk- norske Pro-

dukter og med saadanne franske Varer, der var blevne dansk Ejendom.

I Sammenligning herved var det af underordnet og kun teoretisk Inter-

esse at hævde Sætningen om frit Skib, frit Gods. Ja for at lette Eng-

land dets Lyst til Eftergivenhed overfor Danmark, stillede Bernstorff

sig ovenikøbet yderst facil i Spørgsmaalet om, hvad der skulde

forstaas ved Contrebande og lod uden Modsigelse herunder henregne

saakaldle niiinitioiis newales, altsaa Varer som Hamp, Tjære, Tovværk,

Kobber og Skibstømmer. — Dette gik nemlig i Grunden kun ud over

Soeriffe, og Sverige maatte for Bernstorff klare sig, som det selv bedst

kunde.

Efter Lord Sukfoi.ks Død i Marts 1779 forandredes imidlertid

gradvis Englands Holdning. Danske Skibe, hvori der var indladet

salt Kød til franske Havne, blev i Løbet af Sommeren condemnerede

ved Priserelternes Kendelser, og Regeringen selv stillede sig i den føl-

gende Tid atter paa det for Danmarks hele Handel saa faretruende

Standpunkt, at alle »Provisioner«, der tilførtes fjendtlige Magter, var

god Prise. Men Sjxtnien havde ogsaa sidst i Juni sluUel sig til Eng-

lands Fjender, og Situationen var derved bleven saa kritisk for dette

Land, at del ikke vai' lil al forundre sig over, naar det Ibrbeholdt sig
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ethvert Middel til al forhindre de Ijentitlige Flaaders »reconstruclion et

armemenl'/-

.

L'nder disse Forhold lod den danske Regering tiere af de Krigs-

skibe, som den i Stilhed havde ladet ndrnsle i Vinterens Løb, stikke i

Søen for at convoyere de danske Handelsskibe, saaledes langs de

dansk-norske Xordsokyster, i Middelhavet og ved det gode Haabs For-

bjerg. Cheferne fik Ordre til ogsaa at beskytte russiske og preussiske

KolTardifarere. Bernstorff vilde gerne i Eftersommeren 1779 under

Danmarks daværende isolerede Stilling være gaaet endnu videre, men

det strandelle paa Arveprinsens og Guldbergs Modstand.

Den farlige Vending, Krigen tog for England i Løbet af 1779,

bragte imidlertid for en Stund de rent storpolitiske Synspunkter i For-

grunden. Alle de neutrale Magter maatte naturlig give sig til nøje at

overveje, om ikke den europæiske Ligevægt vilde blive altfor ensidigt

forrv'kket, hvis England blev fuldstændig knust og Frankrigs Vælde

skulde rejse sig paa del britiske Riges Ruiner. Dette gjaldt ogsaa

Danmark, hvis Tradition det var at staa i venskabeligt Forhold til

England og at føle Forholdet til Frankrig som et Modsætningsforhold,

alene for Sveriges Skyld, ligesom det ej heller kunde være heldigt for

Danmarks Handel at faa de bourbonske Staters Handelsmarine til stadig

og overmægtig Konkurrent.

Som vi have set, havde Bernstorff stedse stræbt efter at vise en

streng upartisk Holdning overfor England. Han vilde ikke lade sig

friste til sammen med Rusland selv indirekte at begunstige dette Rige.

Men da Lejligheden i Efteraaret 1779 frembød sig til paa en tydelig

Maade at lade de engelske Interesser vederfares fuld Retfærdighed,

benyttede han den straks: en nordamerikansk Kaper blev tvungen af

Stormen til at ty ind i Bergens Havn med tvende engelske Priser, og

da den danske Regering ikke havde anerkendt Nord-Amerika som

krigsførende Nation, lod den straks disse opbragte Skibe udlevere til

Englænderne. Paa den anden Side følte BernstorfT sig paa ingen

Maade opbygget ved Tanken om, at det muligt for Danmarks egen

Skyld kunde blive klogt at bryde den kære Neutralitet, ovenikøbet til

Gunst for England, og da derfor i Slutningen af 1779 den engelske

(iesandt i Kjolienhavn begyndte at slaa paa Muligheden af en Slags

defensiv Allifincé, sluttet med Henblik paa gensidige Lettelser for

Handelen , saa svarede Bernstorff ham med at tale om Sætningen

frit Skib. frit Gods I Den engelske Gesandt bevarede imidlertid om-

hyggeligt sin venskabelige Tone og stillede yderligere Subsidier i Ud-

sigt til Udrustningen af Krigsskibe. Man synes fra Englands Side i
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livert Fald at have haabet og ventet at faa Danmark til i Forening

med Ruskind at optræde som en Slags væbnet Mægler.

Men hvad vilde Rusland?

Ja, ved dette Hof kæmped' engelsk-fjendtlig og engelsk-venlig Ind-

flydelse, legemliggjort i Udenrigsministeren Pamn og Catharinas tid-

ligere Elsker Pote.mkin. Denne sidste var, som det synes, bestukken

fra engelsk Side, hvorimod Pamn, som den patriotiske og klartseende

Mand han var, godt saa, at Ruslands virkelige Vælde ikke stod i For-

hold til dets skvadronerende Holdning. Ej heller kunde han se nogen

Ulykke ved, at England fik sig en alvorlig Ydmygelse: det var altid

tidsnok i sidste Øjeblik at forhindre en Knusning.

For at faa Rusland puffet frem til hastig og afgørende at tage sit

Parti og samtidig vinde Danmarks Hjælp, henvendte den engelske

Regering sig i Begyndelsen af 1780 til Bernstohff i Fortsættelse af

sine tidligere Allianceforhandlinger og foreslog en Triplealliance mellem

det selv, Danmark og Rusland, som skulde l'ormaa det bourbonske

Hus til enten at indgaa paa billige Fredsvilkaar eller optage Krigen

med alle tre Magter paa én Gang. Til Gengæld stilledes del i Udsigt,

at England overfor Danmark vilde give efter i deres handelspolitiske

eller folkeretlige Mellemværende. Til Planens Iværksættelse haabede

man at faa den danske Regerings Støtte ved det russiske Hof.

Saaledes var England under Tidernes Tryk bleven ført netop til

det Punkt, hvor Bernstorff vilde have det, og som hele hans Hold-

ning havde forberedt — nemlig til frivilligt og definiti^1 at ville ind-

rømme Danmarks Handel den fornødne Sikkerhed imod en Hjælp

fra vor og Ruslands Side, der ovenikøbet kunde frelse vor Fælle til

en hæderlig Fred.

Men i sidste Øjeblik kom der en Mand med en Slæde i Vejen —
det var ingen ringere end Arveprinsen.

Bernstorff affattede da som en Slags Betænkning over Situationen

til Statsraadet det højst herlige Aktstykke, der bærer som Dato den

17. Marts 1780, og hvori han med genial Klarhed og Overlegenhed

udvikler hele sit Udenrigsstyres Program: Danmarks sande Systemi<.

Det ledende, alt beherskende Synspunkt heri er det rent handels-

politiske: det sande System , del System, som har »Landels Sikkerhed

og Velstand til Hoveilformaal », kan kun bygges paa »Kendskab til

Rigets naturlige Fjender og Beskaffenheden af den for dets Vel uund-

værlige Handel.«

Hvilke var da for det første Danmarks naturlige Fjender ? Historien

havde forlængst bevist, at Snerige var vor »utrættelige og uforsonlige
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Modslander , og (iolU' Liiiuls naturlige Fjender maalte altsaa va-re

Danmarks nalurlige Venner: Hiisland og Etmland.

Kfter tiet Forliold tiUS'/u'/iyc, hvori vi havde staaet i Aarhuncheder,

maatte Hkrnstohfi-s Tanker ganske selvfolgeHgt først og iVenimest

dreje sig om dette Land. Men i hvor høj Grad han desuden evnede at

se ud over sin Tid og erkemk', hvad der bestemte Danmarks hele

strategiske Position, \iser bedst hans Ytring om, at Danmark ikke

har nogen anden naturlig Fjende ond Sverige, ^^saa længe de til Hol-

sten grænsende Provinser ere i saadanne ringere Magters Besiddelse,

som ikke kunne maale sig med os«. Havde han levet længe nok til

at se Preussen blive en Stormagt, ja ende med Besiddelsen af selve

Holsten og Kielerhavn, havde sikkert Ingen klarere end han forstaaet,

at deretter var TijskUiml forst og sidst den Magt, Danmarks Ildenrigs-

politik skulde regne med som lige virksom i Fjendskab og Venskab.

Vor naturlige Ven, England, stod nu Fare for, udvikler han videre,

at faa sin Magt knækket. Det havde selv skammeligt misbrugt denne

sin Magt, og Ingen kunde vel med større Ret end Danmark ønske at

se det overmodige England ydmyget. Men selve dets Allianceforslag

og Anmodning om, at dt'u danske Regering vilde støtte dette ved det

russiske Hof, viste noksom, at det var ydmyget tilstrækkeligt. For os

var det i hvert Fald det vigtigste at faa en HandelstraLicit, der frem-

tidig betryggede vor Skibsfart. Derimod var del stridende mod vore

handelspolitiske Interesser, om England blev nodsaget til at afstaa

sin Overvægt paa Havet /// Frank-rig. Og her følger den træffende

Karakteristik af dette sidste Land, som Danmarks Udenrigspolitikere

aldrig burde have glemt: »Et Rige, som ikke Hygter os, fordi vi ikke

kunne skade det, og som i halvandet Aarhundrede, ja i endnu liere

Aar, har krænket Danmark de utallige Gange, men aldrig nogen Sinde

været os til nogen væsentlig Nytte.«

Hertil kom, at Englands anden store Fjende, den ny opdukkende

Stal \ord-Amerika, saare let kunde blive danske Interesser en skæbne-

svanger Modstander. Vore vestindiske Øer vilde bestandig være det

en Torn i Øjet, og de vilde blive vanskelige at værne mod fremtidige

Angreb. Og dernæst var vort Handelsforliold til de ny Fristaler dette,

at vi ikke helt kunde undvære mange af deres Produkter, hvorimod

vi ikke havde Noget, som de brød sig om. Ja, hvad værre var —
og alter her viser Bernstorff sig som Sandsigemand — de havde

nøjagtig de samme Udførselsvarer som Danmark-Norge og kunde i sin

Tid aabnc en farlig Koidiurrenee med os i Varebrancher som Korn

og Tømmer.
27

Fr.i den danske Handels Kniplrc.
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Disse Betragtninger førte ham til vort Systems anden Basis«,

nemlig > vor Fordel i Handelen, som efter Evropas nuværende Forhold

ikke mere kan skilles fra de politiske Forbindelser«. Og i saa Hen-

seende var England netop det Land , som Danmark-Norge fremfor

noget havde økonomisk Brug for, saa vist som det var Englands

store Indkob af norske Produkter, der overhovedet skabte de tvende

Riger en taalelig Handelsbalance.

»Det er England, hvortil vi økonomisk trænge, som Hovedkonsu-

nient af vore Udforselsvarer. Dette Land, af hvis venskabelige Hold-

ning paa Søen vor Fragtfart og Mellemhandel Gang efter Gang har

vist sig fuldstændig at afhænge — det kommer nu til os og erklærer

sig beredt til at stille sig i det gunstigst mulige Handels- og Ven-

skabsforhold til Danmark-Norge for Fremtiden og desuden forsyne

os med Midler til Forøgelse af vor indre Styrke. En saadan Lejlighed

til endelig med Kraft og Klogskab at gennemføre »Danmarks sande

System« bor gribes med begge Hænder!«

Saaledes skriver Bernstorff. Og han ender med at foreslaa føl-

gende Forholdsregler og Grundsætninger: 1) ikke at skille os fra Rus-

land; 2) »keinen Antrag von kelner Seite abzuweisen« (en herlig

Opportunisme I): 3) at fortsætte de venskabelige Forhandlinger med

England uden at forbinde sig til Noget, forend det kan ske med fuld-

stændig sikker eller dog højst rimelig Udsigt til et lykkeligt Resultat

og paalidelige Fordele.

Skønt over hundrede Aar er gaaede, og Danmarks Forhold til

det os omgivende Udland i den Tid er blevet saa sørgeligt forandret

— Norge tabt, Hertugdømmerne tabt, de tyske og holstenske Østersø-

kvster og -Havne i en enkelt Stormagts Besiddelse, vor strategiske

Position reduceret fra at beherske Østersøens Ind- og Udgange til at

ligge ubeskyttet for trende Sømagters vældige Krigsflaader paa en

alfar Søvej — , saa har dog de Bernstorffske Synsmaader endnu den

Dag i Dag en forbavsende Aktualitetens Gyldighed. Hensynet til vor

Handel og Skibsfart henviser os endnu stadig til Iagttagelsen af en

streng Neutralitet, og for at opretholde denne maa vor Udenrigspolitik

med alle Midler være rettet paa at staa i det venskabeligst mulige

Forhold paa den ene Side til England, paa den anden Side til Øslersø-

magterne, hvad der i Nutiden vil sige Rusland og Tyskland. Endnu

stedse afhænger vor Handelsbalance af Afsætningen til England,

medens vort Forhold til Frankrig kan være os baade okonomisk og

politisk ligegyldigt, og endnu stedse er Sverige vor (handelspolitiske)

Modstander, saavel ved sin Holdning overfor Danmarks Handel som

ved at være en af vore farligste Konkurrenter. Men hvad der dog
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endnu er del væsentligste: endnu (Uii I)ag~i Dag niaa den ledende

Hovodgrundsætning for Danmarks Udenrigspolitik være den samme:
den klare Erkendelse af, hvem der er vore naturlige Fjender, hvis

eventuelle Fjendskah vi altsaa bør søge at afværge ved de fredelige

Midler, der nu ene staa i vor Magt — og den traktatmæssige Sikring

af de storst mulige Fordele for vor Handel og Skibsfart.

Naar Bernstorff allerode den Gang kunde betegne vor gunstige

Handelsbalance som afhængig af England, saa laa dette, saaledes som
han selv antyder det, ikke i selve det danske Markeds daværende

Handel, som ikke i noget synderligt Omfang fortes paa England, men
derimod i den Omsta>ndighed, at Danmark den Gang udgjorde et

økonomisk sammenhængende Hele med Norge, hvis Udførselsvarer

fornemmelig afsattes i Storbritannien. Det var i BernstorfTs Tid en

almindelig udbredt Vildfarelse, at det som Følge heraf egentlig var

Norge, som bragte Balance til Veje mellem de tvende Rigers Ind- og

Udførsel. »Danmark fortærer, hvad Norge fortjener , skriver Suhm

allerede i 1772. Men som det rigtigt er blevet paavist, har man ved

denne Betragtning fuldstændig overset Danmarks store Eksport, navnlig

af Korn, til Norge. Da denne betragtedes som rent indenrigsk, tog

man slet ikke Hensyn dertil i sine Generalberegninger over Rigernes

Handelsbalance . Men selvfølgelig var det med den, at Danmark

købte de norske Veksler paa England, hvormed det overfor det øvrige

Europa betalte sit Indførselsoverskud. Skønt man derfor ikke skal

forsværge, at Tidens gængse Misforslaaelse lurer bag Bernstorffs Paa-

visning af Englands Uundværlighed, og skont det altsaa for Danmarks

eget Vedkommende egentlig var vor Udførsel til Norge, der bragte vor

Handelsbalance til Veje, — saa har dog altsaa Bernstorff utvivlsomt

Ret deri, at naar begge Riger toges under Et, saa var det de norske

Vekselkrav paa England, der overhovedet satte Danmark i Stand til

at importere saa meget fra Udlandet.

En vigtig Omstændighed, der end yderligere havde bestyrket

Bkrnstorff i at foreslaa Tilnærmelser overfor England, nævner han

selv i sin Betænkning : den russiske Kejserindes opblussende For-

bitrelse mod Englands sidst tilkonnie Fjende, Spanien.

I Begyndelsen af 1780 opbragte de spanske Krydsere et russisk

Skib, ladet med Korn, paa Rejsen til Malaga og Livorno, under Paa-

skud af, at det var bestemt til at proviantere (iibraltar. Det var

denne Egenmægtighed, som havde fortørnet Catharina, endog i den

Grad, at hun straks gav Ordre til Udrustningen af 15 Linieskibe og
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6 Fregatter, som i Forening med engelske Orlogsfarere skulde tvinge

Spanien til Fyldestgørelse.

Saaledes havde Potemkin pludselig og uventet laaet Vind i Sejlene,

og ojeblikkelig benyttede han sig deraf til at sejle Panix agterud. Men
denne var klogere end som saa. Han lod sig tilsyneladende smitte

af Kejserindens Harme, bifaldt i enhver Henseende hendes Beslutning,

ja drev sin foregivne Forbitrelse saa vidt, at han med optændt Iver

forestillede C.ath.\rin.\, at hun ikke overfor denne uhorte Krænkelse

burde l)live staaende herved, men gribe I.ejligheden til paa hojlidelig

Vis at forkynde hele Verden, at Ruslands mægtige Herskerinde nu

ikke længere vilde taale, at Krige imellem Rusland uvedkommende

Magter skulde forstyrre dets Handel. Ja ikke alene Ruslands Handel,

men i det hele al fredelig Handel burde hun nu i sin Ophøjethed

stille under sin kejserlige Beskyttelse og derved skabe sig et ufor-

gængeligt Ry som den, der gik i Spidsen for Civilisationen og Gen-

nemførelsen af den naturlige Folkerets store og skonne Grundsætninger.

Cath.\ri.\a gik i Fælden, og overbevist om derved at vise Eng-

land en udsøgt Behagelighed, lod hun Panin i største Hast — thi

han forstod, at det nu gjaldt om at smede, medens Jernet var smelte-

varmt af Rørelse over egen Storhed — aflfatte og udstede den be-

rømte Deklaration af 10. Marts 1780 [den heinvhnede Xciitrdlitetsdeklara-

tion). Heri fastsloges de bekendte Grundsætninger: li at ethvert Skib

frit skulde kunne sejle fra Havn til Havn hos de krigsførende Magter

og anløbe deres Kyster, 2) at det neutrale Flag dækkede Ladningen,

naar denne ikke bestod af eller indeholdt Contrebande, 3) at det

skulde afhænge af de bestaaende Traktater, hvad der skulde anses

som Contrebande, 4) at en Havn kun skulde betragtes som blokeret,

naar Blokaden var effektiv, og 5) at disse Grundsætninger skulde tjene

som Regel og Rettesnor ved alle retslige Afgørelser om , hvorvidt et

Handelsskib eller dets Ladning kunde konfiskeres.

Som man vil se, stemmede dette Program paa en Prik med de i

det Bernstorffske Forslag af 28. September 1778 indeholdte Grund-

sætninger.

Disse sidste Begivenheder var foregaaede i de samme Dage, hvori

Bernstorff forhandlede med og om den engelsk-russiske .Alliance,

og niaatte naturligvis komme ganske overraskende.

Først den 26. Marts naaede Deklarationen til Kjobenhavn, og

samtidig blev Bkrnstorff opfordret til at gore Udkast lil et Forbund

af samtlige neutrale Magter, bygget paa Deklarationens Grundsæt-

ninger, da disse saa ganske stemmede med BernstortTs ovenfor nævnte

Forslag. Det tilføjedes smigrende, at man vilde være Bernstorff
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som lien egentlige Ophavsnuiiui laUiuMiimelig l'or ethvert Vink, og al

man fandt det i hoj Grad glædeligt, at der saaledes nu var en Lej-

lighed for Danmark og Rusland til i Forening at blive Europas Lov-

givere. En mere levende Anerkendelse af Bernstorff kunde med

andre Ord ikke tænkes.

Det var imidlertid ikke dennes Sag at lade sig fange af Smiger.

Denne sene Anerkendelse var ham saare lidet belejlig — og det er jo

netop »belejligt«, som er (irundnieningen af det betegnende Ord for

god Politik: opportun. Den Triplealliance, han havde tænkt, forsvaret

og forovrigt ogsaa foreslaaet selve Rusland samtidig med at Catharina

fattede andre Planer, havde nemlig i hans Øjne det store politiske

Fortrin at tage England med og derved skatTe Danmark én Gang for

alle de vigtige Indrommeiser i handelspolitisk Henseende, som det

særlig gjaldt om at faa afvrislct England, netop England og egentlig

England alene. Nu skulde Danmark derimod tvinges til at gaa

sammen med det fransksindede Sverige og med Holland, Danmarks

største Handelskonkurrent, som ovenikobet just da var geraadet i

farligt Klammeri med England. Og endelig maatte Bernstouff med
Rette va-re levende misfornøjet over, at den russiske Deklaration ej

alene var bleven meddelt til de neutrale Magter, men ogsaa i London,

Versailles og Madrid, skønt naturligvis kun selve Dannelsen af et

væbnet Neutralitetsforbund som det paatænkte og ikke en ensidig

Deklaration fra en enkelt Magts Side vikle kunne have den af Catha-

rina selv forønskede Virkning.

Ikke desto mindre gik Bkknstohff ind paa at sende et Udkast

som det ønskede. De af Rusland nu antagne Principer var jo gode

nok, og det vilde selvfølgeligt have været fuldstændigt akavet at lave

Surmuleljæs til egne Ideer, naar de blev baarne frem af en indfly-

delsesrig Magt som Rusland, saa meget mere, som man nu en Gang

stod i venskabeligt Forhold til dette Rige og ikke godt kunde støde

den mægtige Stat for Hovedet. Og endelig vilde det have været

Daarskab at afskære sig fra denne Vej til om fornødent med Vold og

paa Trods af England at søge dansk Handel og Skibsfart sikret. Alt-

saa gjorde han muntre Miner til det mindre morsomme Spil, men
søgte dog ved Udkastets Formning at lirke lidt ved Sagen til Eng-

lands Gunst.

Denne sidste Manøvre mislykkedes imidlertid, og efter langstrakte

Forhandlinger endte Bernstorfl' med under 9. Juli 1780 at afslutte en

Traktat med Rusland om den invlmede Xenlidlitet, der gik ud paa at

opretholde de flere Gange berørte og berømte Grundsætninger, om
fornødent ved gensidig at beskytte hinandens Skibe ved Vaabenmagt,
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hvorhos samtidig Østersøen erklæredes for et mare claiisiim. En lig-

nende Traktat afsluttedes mellem Rusland og Sverige den 1. August

Under 9. September tiltraadte Sverige Traktaten af 9. Juli, ligesom

Danmark paa sin Side tiltraadte Traktaten af 1. August. 1781 følger

Preussen, 1782 Portugal og begge Sicilierne. Ogsaa Holland besluttede

sig efter megen Vidtløftighed til for sit Vedkommende at tiltræde For-

bundet, men da endelig Beslutningen herom blev fattet i November

1780, fulgte Englands Krigserklæring saa hurtig efter, at det ikke blev

til noget. Naturligvis vilde under saadanne Forhold de neutrale

Magter ikke hjælpe Holland.

— — Men allerede fem Dage forinden havde Bernstorff hemme-

Hgen afsluttet en særskilt Overenskomst med England om den gen-

sidige Forstaaelsc af et af de for den danske Handel betydnings-

fuldeste Stridspunkter mellem os og England, nemlig hvad der rettelig

skulde forstaaes ved Contrebande.

Hele den første Halvdel af 1780 havde Bernstorff stedse holdt

særlige Underhandlinger gaaende med England om dette Spørgsmaal.

England havde paa sin Side, først af Hensyn til Muligheden af en

Alliance, senere for maaske derigennem at kunne modvirke den op-

trækkende Dannelse af et Neufralitetsforbund, indtaget en venskabelig

Holdning overfor Danmark, t)g da Berxstokff baade nærede Mistvivl,

om Catharinas Planer førte til noget Godt, og paa den anden Side

stedse, som vi have set, var afgjort imod at lægge sig ud med Eng-

land , saa sørgede han for intet Øjeblik at slippe Forhandlingernes

Traad.

Men dernæst var der ogsaa indtruffen en Begivenhed, som gjorde

det i høj Grad nødvendigt for Bernstohff enten at komme til For-

staaelse med England eller faa endelig Klarhed om, hvorvidt en saa-

dan Forstaaelse ikke overhovedet var umulig. I Begyndelsen af 1779

var et svensk Skib ved Navn »Concordia«, der i Aalborg havde ind-

taget en Ladning salt Kød, danske Varer for dansk Regning, liestemte

til Bordeaux, blevet opbragt af engelske Kapere, og ved Admiralitets-

rettens Kendelse var Ladningen bleven condemneret. Dreyer havde

appelleret Sagen for det engelske Geheimeraad som den højeste In-

stans i slige Sager, men netop i Foraaret 1780 stadfæstede dette den

fældede Dom. Herefter lod BernstortT i en ^alvorlig Samtale« med

den engelske Gesandt i Kjøbenhavn Danmark vise Tænder og erklæ-

i-ede det for Regeringens uigenkaldelige Beslutning at ville hævde de

Rettigheder, der ved denne Kendelse var blevne kranikede.

Da England paa dette Tidspunkt havde Fjender nok i Forvejen,

gjorde Truslen sin Virkning — Bernstortf kunde nu i Sandhed have
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sagt: ^L'Angleterre s'adoiicit bien«. I Juni foreslog man den danske

Regering at revidere Traktaten af 1670. Dette var vel en betydelig

Indroniinelse, men Sagen kunde ogsaa derved være bleven trukket

farlig i Langdrag. Hernstorll" foreslog derfor at indskrænke Forhand-

lingerne til Forstaaelsen af § 3, der indeholdt Reglen om Conlrebande.

Fra engelsk Side gik man ind herpaa og foreslog til Gengæld at

lægge den ovenfor omtalte Fortolkning, som Dbeyer og Lord Suffolk

i sin Tid var bleven enige om (Side 206), til Grund for Forhand-

lingerne. Disse forte derefter til Afslutningen af Traktaten af i. Juli,

hvorved det udtrykkelig blev bestemt, at Fisk, Kød, Korn, Mel og i

det hele alle Levnedsmidler ikke skulde anses som Contrebande , ej

heller Raajern og Fyrreplanker, derimod vel andet Skibstømmer

samt Tjære, Beg, Kobber, Hamp og Tovværk.

Saaledes havde Bernstorff lige til det sidste vidst at bevare og

benytte begge Strengene paa sin Bue: paa den ene Side havde han

heldigt gjort sit til, at de store Neutralitetsgrundsætninger, sonijor

dansk Handel og Skibsfart var de fordelagtigste, vandt en^^lags

væbnet Gyldighed ved ogsaa at blive virksomt optaget af Rusland.

Paa den anden Side var det lykkedes ham at vedligeholde et ven-

skabeligt Forhold til England og gøre denne Magt forstaaeligt, at

Danmark intet mindre ønskede end at se dette Forhold brudt eller

England ydmyget — og ved en passende Blanding af Bøjelighed og

Fasthed havde han ogsaa derfor kunnet opnaa at faa sluttet Over-

enskomster til begge Sider, der var gunstige for Danmarks Handel.

Men det var just dette tvestrengede Spil, som fældede ham. Hvad

han fik udrettet og opnaaet som ægte Dannemand og Rigets Velgører,

kom ham til Skade som Hoffets Mand og Kronens Tjener.

Man blev i Rusland rasende over, at det lille Lands Minister

havde dristet sig til saa selvstændigt at gaa paa egen Haand, havde

vovet ikke at holde sig til den ene Streng, hvis Toner behagede Ca-

tharina og Panin, og Russerhoffets Harme fyldte Guldbergs frygt-

somme Sjæl med en saadan Forfærdelse, at han deraf øste Mod og

Energi nok til at styrte Bernstorff.

Man ofrede- ham altsaa paa Ruslands Alter og fik derved i hvert

Fald opnaaet saa meget, at man løskøbte sig Retten til at fortsætte

hans for Danmarks Handelsinteresser saa gavnlige Politik.
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Det var anden Gang, Bernstorff blev styrtet — i 1770 maatte

han følge med sin Onkel. Han var saaledes vant til Turen.

Men som han otte Aar senere sagde til sin Ven Munter; »Om
man sender mig ti Gange bort og kalder mig lige saa mange Gange

tilbage for at tjene mit Land efter min Overbevisning, saa kommer
jeg igen.

Le roi me rei>erra<. var det ikke ogsaa saaledes Bismarck sagde?

Men det attende Aarhundredes Bismarck var en storre Sandsiger.

Siden den 26. April 1773 havde han styret Danmarks Udenrigs-

anliggender. Netop i de vanskeligste Aar og under de vanskeligste

Forhold! Og ved sin sikre Tro paa sig selv, sit Genis medfødte

Myndighed og sit store Hjerte havde han vidst at vinde det danske

Folks ubegrænsede Tillid og varme Hengivenhed. Til ham sigter

utvivlsomt forst og fremmest Lovordene paa Dronninggaards Søjle-

monument: »den viise og milde Styrelse«.

Som den milde og vise Mand, han var, trak han sig tilbage

uden Bitterhed, inderlig rørt over de utallige Beviser paa Folkets ven-

lige Sind, som strømmede ind over ham. Hvor megen Aarsag har

jeg ikke til at elske en Nation . der bevidner mig et Venskab næsten

uden Grænse, og som vover at tilstaa det højt i et Øjeblik, hvor

Egennytten gør det sikrere ikke at tale. Hans Hverv her i Verden

har nu ikke nogen »Vrangside , thi »hvad vilde en Dødelig kunne

ønske mere end sit Folks Venskab og alle hæderlige Folks Agtelse«.

Disse er hans fortrolige Ord til hans Svigerinde LorisE v. Stol-

berg, Brødrene Reventlows Søster. Hans Hustru skriver i et Brev

til den samme: »Die Anzahl der Bosen ist sehr geringe. Alles, Alles

ist fur uns . Men hun tilføjer i et Udbrud af kvindelig Harme: »Jo

mere man lærer de afskyelige Folk al kende, som min Mand har

haft at gøre med, desto mere maa man glæde sig over, at han er

sluppen ud af deres Kløer.«

Christl\n Reventlow fortæller i sine Breve, at hele Byen sorger

som havde den mistet sin Fader. Folket har kun én Røst, og selv

Hoffet skammer sig ikke ved at stemme i med. Ingen har gjort det.

Enhver undskylder sig og har gjort alt muligt for at bevare vor gode

Bernstorff for os. Svimmelhed og Frygt har grebet dem. Sceptret synes

at være veget fra Juda. Og Louise von Stolberg skriver til sin

Ludchen (Broderen Johan Ludvig Reventlow): Ich freue mich, dass

die Danen, ich meine das Volk idazu gehorl der Hofschranze nie)

sich so gut gegen Bernstorff betragt.

Det er i det samme Brev, hvor den højtbegavede og iinl dannede
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Kvinde beklager sig over, at »vort Aarhundredes store Fejl er Lunkenhed

i alle Ting; derfor cv al Dnad umulig.«

I niere end syv Aar havde HernstorlT midt oppe i dette herskende

System af Liinkrnhcd , i et Stalsraad af hitler lunkne, la\ sindede

Smaasjæle, brændt som en sand Temperamentets Flamme, III enhver

Tid lyst op for disse nærsynede og indskrænkede Gehejnieslalsraader,

og vist dem alle Ting, som de virkelig var — ofte ogsaa sprudet og

glodet som en vindfyldt Fakkel, vredt kastende Røgskyer fra sig, der

sved i de høje Herrers Næser og Øjne. Endnu fire Aar efter hans

Fald havde den sippede Juliane Marie intet andet Indtryk af denne

Mands Storhed, end al hans Faastaaelighed og Arrigskab havde

bragt ham til at skrige og støje saaledes i Statsraadet, at Lakajerne

havde bort det i Forgemakket . Man tænke sig: Lakajerne! I hvert

Fald kunde Juliane Marie sikkerlig ikke tænke sig noget værre.

Ja visselig maa han have været, hvad disse lunkne, sløve Hof-

mænd og den tørre, træede Pedant og Bogorm Guldberg og den en-

foldige Arveprins og den slive, stramme Enkedronning baadc maatte

anse for paaslaaelig og arrig! Thi ham var det, hvis klare Øje

saa", hvorledes Tingene skulde gribes an, hum laa det brændende paa

Hjerte, at hver Gang just dette Ene blev gjort, som han saa usvigelig

sikkert vidste var det eneste Rette.

Saaledes var just BernstorlT. Hans Temperament gjorde hans

Gerning.

Og som det var et Forsvar for ham, skriver Louise Stolberg i sit

nysnævnte Brev: Hvad taler man om Heftighed? Ved man da ikke,

at Intet gør heftigere end Kulde i Utide? Det er koldt ^'and paa

ulædsket Kalk. Kun Vrede dæmper Vrede og Iver Iver. Kunde man
ikke med Young spørge: is cold reason alone baptized? is zeal and

noble indignation pagans? Gud er Gud, fordi han er en nidkær Gud.«

Men nu var Bernstorff borte. Kun fjorten Maaneder efter er det,

at gamle Schimmelmann dør. Intet Under, hvis der hos de Styrende

var Svimmelhed og Frygt«. Thi dermed var de Mænd gaael ud af

Spillet, der havde vidst at handle, for at bruge Bernstorffs egne Ord

:

(u>ec arili'iir el succes.

Kra den danske Handels Empire 28
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A LLEREDE forinden den store Søkrig ret var beg^'ndt, var Lysten til

£\^ ny og dristige Handelsforetagender i større Stil vaagnet i Kjøben-

havns Groshandlerstand.

I April 1774 andrager Firmaet de Coninck & Reiersen. Købmand
John Brown og Hofagent C. H. Thalbitzer Commerce-Collegiet om
Tilladelse til at maatte benj'tte et i Udlandet bygget Skib, da man med
dette agtede at foretage en privat Ekspedition« til Indien. — Den

samlede Sum, som \ilde medgaa hertil, ansloges til ca. 300,000 Rdl.,

hvoraf de to Trediedele blev sammenskudt i 390 Andele å 500 Rdl.

En Del af Summen synes den ældre Schimmelmann at have skatfet

efter de Conincks udtrykkelige Anmodning, ligesom han straks lovede

denne at lade sin Geværfabrik ved Helsingør skaffe 1000 Stkr. Flinter

med Bajonetter færdig ultimo September s. A.

Da Handelen paa Ostindien hidtil kun havde været drevet af det

Asiatiske Kompagni, vakte dette Forsteforsøg paa at aabne Privathandel

paa disse fjerne, halvt eventwlige Egne den største Opsigt og Røre i

Hovedstadens ledende Handelskredse.

Saaledes som det rigtigt er blevet sagt, stod Asiatisk Compagni

den Gang som en Stat i Staten. I Indien og Bengalen besad det

Fæstninger, Forter og »Loger«, ja herskede over hele Kolonier. Det

kunde føre Krig og slutte Forbund, træde i selvstændig For-

handling med Fyrsterne i det fjerne Asien, bruge Danerkongens

Rigssegl, føre Splitflag og Orlogsvimpel. Talrige og udmærkede

var Kompagniets Rettigheder og Begunstigelser : Vnde i Selskabet an-

bragte Kapitaler var fri for al Tynge, dets Skibe fri for Told, Kon-

sumtion og Accise, Havne-, Laste- og Slavepenge. Ny Skibe fik

endog en Tid lang en Præmie af 15 Rdl. pr. Commercelæst, som senere

erstattedes med Ret til Toldfrihed for indførte Skibsmateriaher: ved

enhver Udkommando tilstodes der 3 Rdl. i Konsumgodtgorelse for

hvert Medlem af Skibsmandskabet. Derimod maatte der betales Kon-

sumtionsafgift af den Proviant, Skibene indtog: af KatTe maatte der

dernæst erlægges Told og Accise, og fra 1774 skulde af Hensyn til
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den indenlandske Silkefabrikation alle hjembragte Silketøjer igen ud-

fores. Kompagniet havde endelig den Forpligtelse med hvert Skib at

udfore indenlandske Fahrikvarer til en Va-rdi af 3000 Rdl., naar det

gik til Ostindien. 4000 l^dl., naar det gik til Kina, imod sa'dvanlig

l'dførselspra'mie. Denne udbetaltes dog il'olge Conmierce-CoUegiets

Fortolkning kun for egentlige Mannfakliirvarer o: Klæde, som nendig

var den eneste danske Vare, der kunde sælges til Kina.

Ved Octroyen af 1772 beholdt Kompagniet sit Handelsmonopol

paa det sidstnævnte Rige, hvorimod den nslindiske Handel blev fri-

given for alle Kongens l'ndersaatter, og det blev tilladt dem under

visse Betingelser at haniile paa Havne og Pladser i Indien hinsides det

gode Haabs Forbjerg ligesom ogsaa i selve Indien Ira Kyst til Kyst.

Betingelserne, mider hvilke Privathandelen saaledes blev given fri, var

disse, at de benjitede Skibe skulde va're byggede i de danske Stater

og udrustede i en indenlandsk Havn, at alle ostindiske Varer skulde

sælges ved offentlig Auktion i Kjøbenhavn imod en Hekognition til

Kompagniet paa 8 jiCt. af Auktiunsbelobet, ligesom der ogsaa af de i

fremmede Havne indtagne Ladninger skulde svares Kompagniet 4 pCt.

af Varer, der var indladede paa den anden Side af det gode Haabs

Forbjerg, og 2 p(2t. fra Havne paa denne Side Forbjerget.

Allerede i 1767 havde det indenfor Asiatisk Kompagni selv va-ret

paa Tale, om man ikke til Fremme af de indiske Koloniers Opkomst

burde foranledige, at der udgik flere Ekspeditioner dertil, om for-

nødent paa privat Regning. H. C. Scliinmielmann foreslog Kompag-

niet at gøre det selv. men Forslaget udsattes.

Da derefter Kompagniet i April 1709 foretager en Henvendelse til

Regeringen i Anledning af, at dets Octroy, der i 1732 var given paa

40 Aar, udløb i 1772, androg det simpelthen om Fornyelse af den

gamle Octroy. der gav det Eneret paa al Handel hinsides det gode Haabs

Forbjerg. Man gjorde imidlertid fra Rybergs og de Conincks Side

Commerce-Collegiet o])nKerksom paa, at det vilde blive et betydeligt

Tab for Statens Toldintrader, hvis man ikke tillod private Ekspedi-

tioner paa Ostindien, og at man vilde udsætte Landet for et Tab af

en Fortjeneste paa mindst »2—3 Tdr. Guld«. Dette gjorde stærkt Ind-

trj'k paa den unge Grev Bernstorff — H. C. Schimmelmann var iøvrigt

ogsaa gunstig stemt for de Conincks Planer — og Commerce-Collegiet

tog derfor igen Spørgsmaalet om en friere Ostindiefart op. Og da

dette CoUegium under Struensee havde veget Pladsen for den saakaldte

Connnerce-Deputation, fastholdt denne overfor Kompagniet Fordringen

paa, at den ostindiske Handel skulde aabnes for Private, og i April

1772 gik man ogsaa fra dettes Side ind herpaa.

28*
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Da DE CoxiNCK i Henhold hertil foretog det ovenfor nævnte Skridt

i A])ril 1774, havde han netop lige bag sig en vunden Højesteretssag

— Dommen var af 6. Januar s. A. — hvorved hans Stilling som ny-

valgt Direktør i det Asiatiske Kompagni var bleven befæstet.

Dermed var det gaaet saaledes til. Da Kompagniet efter sin n\'

Octroy skulde reorganiseres, og Aktionærernes Flertal længe havde

været utilfreds med den tidligere Styrelse — som bl. a. havde ført til,

at der i det paagældende Aar ikke kunde gives noget Udbytte— over-

rumplede man paa en Generalforsamling den 11. September 1772 Direk-

tionen, styrtede den og valgte en ny Bestyrelse af forholdsvis unge Mænd,
deriblandt foruden Niels Ryberg: Konferentsraad C. H. Fabritius (43 Aar),

DE CoMNCK (34 Aar) og Kaptejn H.\i.i.ing (30 Aar). Dette var efter

Datidens Forestillinger en fuldsta^ndig Revolution. Der udbrød en

heftig og bitter Strid i Selskabet, og den afgaaede Direktion søgte endog

at faa den ny dømt fra sin Stilling som ulovlig valgt. Det var i denne

Sag, at Højesteret gav de Coninck og hans Kollegaer en Frifindelsesdom.

Men Oppositionen fattede nyt Mod igen, da det rygtedes, at en af

Kompagniets egne Direktører vilde aabne Konkurrence med Kompag-

niet — ja egentlig to, thi John Brown var ogsaa bleven Direktør —
ved for privat Regning at foretage en Ekspedition til Ostindien. Retten

hertil var af saa ny Dato, og man havde neppe tænkt sig, at den

virkelig skulde være bleven benyttet. Men i hvert Fald fandt man det

ganske uanstændigt, at det var Kompagniets egne Direktører, som vilde

gaa Kompagniet i Næringen i Stedet for at varetage dets Interesser

ved at lade det ene høste den mulige Fordel.

Til Trods for, at baade Generalforsamlingen og de øvrige Direk-

tører holdt med de Coninck, saa lykkedes det dog i Løbet af de to

nærmeste Aar al faa chikaneret ham ud af Direktionen. Men paa den

private Ostindiefart fik dette ingen Indllydelse.

1775 gik de første Privatskibe ')(irev Bernstorff« og »Minerva« fra

Kjobenhavn til Indien, og 1776 ankrede de første direkte fra Indien

udgaaeude Ekspeditioner »Prins Frederiks og »Trankebar* (mlrustet

af en Englænder Edward Stevenson) i)aa Kjøbenhavns Rhed. I 1777

kom derpaa »Bernstorff« og »Minerva« lykkelig hjem fra Ostindien.

Der kom imidlertid før.st ret Fremgang i denne Fart, efter at

Kongen ved Udgangen af det sidstnævnte Aar havde overtaget Territorial-

forvallningen af Kompagniets Besiddelser i Indien, hvorved man befriede

Kompagniet for den kostbare Underholdning af de derværende Fæst-

ninger og Etablissementer, mod at Staten til Genga-ld atter blev Herre

over Afgifterne. Disse nedsattes derpaa fra 8 til 6 pCt., og den private
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Haiuiel stilledes samtidigt umiddelbart under Kongens i Skelet for

under Kompagniets Beskyttelse.

Det er omtrent paa samme Tidspunkt, at de foran skildrede Krigs-

begivenheder skabe de gunstige Konjunkturer for dansk Handel og

Skibsfart paa alle Have og Havne, nu'u isa-r dog paa oversøiske Pladser

og Mi(l(lclh(ii'cl. Man har hidtil savnet paalideligt og oplysende Materiale

til Fremstillingen af, i hvor stort et Omfang og i hvor hoj en (Irad

det virkelig lykkedes danske Handelsmænds Foretagsomhed al udnj'tte

deime gunstige Situation. Professor P'.\lbe-Hansen siger i »Danmarks

Statistik herom med Rette el"ter kortelig at have berørt og forkastet

Pontoppidans akonomiske Hdlance: »I Nath.wsons forskellige Va-rker

lindes vel et stort Antal Oplysninger vedkommende Handelen og Skibs-

farten m. m., men de ere uordnede, uensartede, uden indre Forbiiulelse

og i Almindelighed mindre tydelig angivne; og de i øvrigt saa for-

tjenstfulde Samlinger tabe derved en stor Del af deres Brugbarhed«.

\.\THANSON beklager sig ogsaa selv idelig over, at Toldbogerne

ikke have staaet til hans Raadighed. Der blev ikke i Slutningen af

forrige Aarhundrede paa olTentlig Foranstaltning udgivet nogen Bearbej-

delse af Toldlisterne— man mente aabenbart som saa, at Købmændene

vidste nok Besked med de Handler, der vare foregaaede, uden at

behøve at studere sig Kundskab til i Statistik, og andre Mennesker

vedkom de ikke. Nu er desværre en stor Del, ja Størstedelen af det

va'rdifulde statistiske Materiale, som Toldvæsenet ogsaa da maatte

udarbejde gennem deres daglige (ierning for selve Toldoppeborslens

Skyld, gaaet haablost tabt, og mangt og meget i hin ]iaa disse Om-
raader saa dunkle Tid vil saaledes fremdeles komme til at henligge i

(ilemslens og Uvishedens Mørke. Men Rigsarkivet rummer dog endnu

noget, og paa Grundlag af dette er nedenfor forsøgt en paa slulistiske

Data bygget Fremstilling af Danmarks og særlig Kjøbenhavns Handel

i Aarene 1763—Si.

Hvad der findes i Ri^siirkivct af virkelig statistisk Værdi er især

folgcnde

:

1 En Række saakaklte Beregninger over I^engebelobet af de til Dan-

inark' — lienhoklsvis Hertugdommerne og Norge — indkommende frcni-

nicde Varer og de derfra igen til udenrigske Steder udforte indenlandske

Varer- for .\arene 1763— 76 og 1780—94. Disse Lister indeliolde specificerede

Angivelser for Rigernes forskellige Landsdeles og Købstæders Vedkommende
af de ind- og udforte Varers Værdi i L'denrigshandelen med folgcnde frem-

mede Lande og udenrigske Stæder: Sverige, Danzig og polsk Preussen,

Konigsbcrg og kgl Preussen. Lybæk. Rusland. Kurland og Lifland, Wismar
og svensk Pommern, .Mtona og Handiorg, Holland. Storbritannien og Irland,

Frankrig, Portugal, Spanien. Middelhavslandene, hvortil endelig er fojet den
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over Hcrtugdoninicnie gaaende Tninsit. Derimod er den gensidige Handel
mellem Danmark, Norge og Herlugdommerne holdt fuldstændig udenfor.

Disse øjensynlig med stor Omhu udarbejdede statistiske Oversigter

have aabenbart til Grundlag haft selve de paa Rigernes enkelte Toldsteder

foretagne Ekstrakter af Toldbogerne. Disse savnes imidlertid for Storste-

delcn. men der er dog i Arkivet bevaret : Nr. 2 i tvende Pakker af saa-

danne Ekstrakter for Kjobenhavns Vedkommende, omfattende det samme
Tidsrum, nemlig 1763—94, og af disse mangler blot et enkelt Hefte for

Aaret 1778. Af disse saakaldte >> Generalberegninger over Varernes Beløb«

findes der i øvrigt for hvert enkelt af de nævnte Aar tvende indheftede

tabellariske Oversigter, hvoraf a^ den ene indeholder en efter de allerede

ovenfor nævnte fremmede Steder samt efter de enkelte Varesorter specifi-

ceret Fortegnelse over Mængden og Værdien af de i det paaga*ldende Aar
til Kjohenhavn indkommende fremmede Varer«, medens b den anden inde-

holder en lignende S|)ecifikation over 'Varernes Belob fra og til fremmede
Steder, vedkommende det Indtændske Toldkontor«. Ifølge Oplysninger, som
findes blandt Papirerne i den under Nr. 1 nævnte Pakke, indbefatter den
sidstnævnte P>ække af Tavler Nr. 2 b") 3 Slags Varer: V de simpelt ud-

førte , 2 de fra Oplaget«^ (O: Transit- og Kreditoplagene udførte og 3 frem-

mede Varer, som igen ere udførte; men samtidig har der ogsaa ved dette

Toldkontor fundet Indklarering Sted af fremmede Varer i mindre Poster,

saaledes f. Eks. saadanne Raa- og Hjælpestofler, der efter kgl. Bevilling

indførtes toldfrit til Fabrikerne.

De under Nr. 1 og 2 nævnte Tavler vise ved en Sammenligning saa

afgørende Overensstemmelser for liere af de i Tavlerne under Nr. 1 for

Kjobenhavn anførte Specialcifre, at der ingen Tvivl hules tilliage om, at

hine, som allerede ovenfor nævnt, ere udarbejdede ])aa Grundhig af saadanne

Ekstrakter som de, der endnu ere i Behold for Kjobenhavns Vedkommende,
og som ovenfor ere beskrevne under Nr. 2. Dette er af saa meget større

Betydning, som de under Nr. 2 nævnte tvende Rækker af Tavler a og b

ere saa omhyggeligt specificerede, saa at man deraf kan faa at vide med
fuld Nojagtighed, hvad der egentlig forstaaes ved de forskellige Begreber,

saasom Indførsel, Udførsel osv. Men desuden er der i den under Nr. 1

nævnte Pakke for .\arene 1781—85 i de pangældende Aars tabellariske

Generaloversigter indlagt paa løse Ark og øjensynlig som rene Udkast for-

skellige hertil knyttede Opgørelser, som ganske tydelig vise, at Sammen-
hængen mellem de tvende Rækker af Tavler 1 og 2 simpelthen er denne,

at den første — bl. a. — er bygget paa eller uddraget af den sidste.

Imidlertid vedbliver der dog at være en Del Uoverensstemmelser til-

bage i dette Materiale. Det viser sig nemlig, at medens r(//b;-.st'/stallene

for Kjobenhavns Vedkommende ])aa Tavlerne under Nr. 1 og Tavlerne under
Nr. 2 b stadig stemme paa Daler og Skilling, saa er der en ikke ganske

ringe Forskel mellem, hvad Tavlerne under Xr. 2 a opforer som til Kjoben-

havn indgaaede Fremmedvarcr og hvad de under Nr. 1 nævnte 'Beregninger«

angiver som Fremmedvareindførslen. Og selv om man lægger de paa

Tavlen under Nr. 2 \i opførte Indførsler til, bliver Forskellen endnu ret

betydelig. Heldigvis findes der imidlertid for el Par enkelte .^ar. øjensynlig

ret tilfældigt — fordi Datiden selvfølgelig kendte Sammenhængen — et Par

Marginoplysninger tilfojede, hvoraf tydeligt fremgaar, at Dill'erencen bestaar

i: 1) de fra Oplagene indfortoldede Fremmedvarcr og 2) saadanne Varer, der

efter kgl. Bevilling blev indført toldfrit, Dcstoværre savnes imidlertid

Opldgsl'ogerne, og de specificerede Cifre for de nysnævnte Varcklasser haves
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derfor, som sajst. kun tor et Par enkelte Aar, men det viser sij^ jusl t'nr

disse, at naar de hvgfjes til, fjernes L'overensstenmielserne ganske, saaledes

at den under Nr. 1 na-vnte Hække Tavler altsaa er fuld jiaalidelig i alle

Enkeltheder oji kan benyttes med den storst mulige Sikkerhed.

Herefter kan foldende slaas fast:

1 Ved Indforsel forstodes den Gang og forstaaes som Følge deraf

stadig nedenfor alle fra de ovenfor .S. 221 nævnte evropæiske Lande og
Stæder her til Landet .i: Kongeriget Danmark henholdsvis til Norge og
Kjohenhavn liidforte og derpaa gennem Toldvæsenet til Forbrug indklarede

fremmede Vtirer. livad enten de blev fortoldede umiddelbart efter .\nkomsten
eller senere fra Oplag eller endelig indforte toldfrit ifolge Toldforordningen

eller speciel kgl. lievilling. Hvad der derimod indgik paa ()|)lagene. og
der forblev, uden i .\arets Løb at blive indfortoldet, er altsaa ikke heri

medtaget .

2; De som Genudforsel i de under \r. 1 nævnte Oversigter opførte

Værdicifre omfattede kun, hvad der af de under Indforslen' indbefattede

Varer atter var udfort til de S. 221 nævnte Lande og Steder.

3 Ved Udforsel forstodes; L'dforsel af indenlandske Varer, hvorunder
dog ogsaa saakaldte nestindishe Varer ."): alle fra og over vore vestindiske

Kolonier hertil indforte og atter herfra udforte Varer, af hvilke netop i Krigs-

aarene 1776—83 en meget betydelig Del var fra andre Landes vestindiske Kolo-

nier og saaledes kun højst uegentlig havde noget med »Udførslen af inden-

landske Varer at gore.

Disse Bemærkninger gælde altsaa ligeledes for de i nærværende Værks
Bilag 1— III trykte Tavler.

Det vil heraf ses, at livcrken den efter F^orholdene ret betydelige Ind-

førsel Indforsel til Oplagring og Indforsel til Forbrug af kinesiske og
ostindiske Varer, som fandt Sted i disse Aar, ej heller den overordentlig

betydelige Genudforsel af den nævnte Slags Varer er optagen i hin Tids

og i de følgende Tavlers eller Tavle-Bilag's Indførsels- og Udforselscifre. Men
desuden indbefatte disse heller ikke. hvad der herfra blev udfort henholdsvis

til Kina. Ostindien og til Vestindien. Herom indeholdes der dog i de

samme Pakker, hvor de ovennævnte Ha'kker af Tavler findes, forskellige

spredte Oplysninger ang. genudførte Fremmedvarer , ligesom der i de under
Nr. 2 a nævnte Tavler som I^egel til Slutningen findes en summarisk Til-

føjelse om, hvad der i en samlet Sum er blevet indklareret i Aarets Lob:
1 af det .\siatiske Kompagni, 2^ af de partikulære Ekspeditioner til og fra

Ostindien samt 3 af vestindiske Varer. Og endelig er der i de under Nr. 2 b

anførte Tavler for Aarene 1763—70 i S|)ecillkationen opfort, hvor stor en
Totalsum Genudforslen fra Kjobenhavn af kinesiske og ostindiske Varer for

hvert .Var har udgjort. — Paa de ovenfor nævnte Indlæg i de under Nr. 1

nævnte tabellariske Oversigter for Aarene 1781—85 lindes desuden tilsvarende

Oplysninger meddelte i nogle Forsøg paa Opstillingen af en saakaldt

Handelsbalance.

Hvad Værdierne angaar, saa findes der i de under Nr. 2 a nævnte
Hefter en tabellarisk Rubrik, der for hver enkelt af de alfabetisk opforte

Varesorter anfører den til (irund for Va-rdiberegningen lagte Pris pr. Enhed..

Gennemgaaende synes der at være anvendt saakaldte fikse Yærdiei-. i hvert

Fald er Variationerne fra 1763—73 og til 1774—94 kun meget faa og
smaa for de enkelte Aar indenfor de tvende nævnte Perioder. Dog synes

det paa den anden Side, at man ikke helt eller principielt har villet bruge
slige en Gang for alle fastsatte og fra Aar til Aar faststaaende officielle
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Værdier: naar af og til en Vares Pris ganske væsentlig er afvegen fra den
Værdi, Toldvæsenet plejede at anvende ved sine Værdiberegninger, foran-

drede man den uden dog heri at have vist nogen stor, endsige nogen
gennemfort Konsekvens. I det hele og store og selv for meget vigtige Ar-

tiklers Vedkommende holdt man sig gennemgaaende til den Pris eller Værdi,

man én Gang var vant til at bruge, og den paagæklende Statistik viser

desto klarere Varemængdens og derigennem Varehandelens Bevægelser.

Alt i alt maa det siges, at den Statistik over Datidens Varehandel,

der lader sig uddrage af og opstille paa Grundlag af disse Tavler, ikke

alene er lige saa god som den meste anden Statistik i Verden, men navnlig

ogsaa staar fuldkommen paa Hojde med den sidste Menneskealders hjem-
lige Handelsskitislik. Ogsaa denne hviler jo fuldkommen paa Toldvæsenets
Lister, og denne Etat nod allerede den Gang Ry for og synes ogsaa at

have udvist en ganske lignende Omhyggelighed og Samvittighedsfuldhed,

som den i vore Dage er bekendt for. Desuden tør Begreberne Indforscl

og Udforsel vel snarest siges at have været skarpere og tydeligere opfattet

den Gang end senere hen op til vor Tid. I hvert Fald er det saare glæde-

ligt og saare betegnende for hin Tids sikre Sans for, hvad det i enhver
Sammenhæng kommer an paa, at Transithandelen holdtes saa meget som
muligt udenfor den egentlige nationale Omsætning, saa at paa den ene

Side Indforsien fremtraadte ren og blank som en Fremmcdvareindforsel til inden-

landsk Forbrug, medens paa den anden Side Udforslcn indskrænkedes til Eks-

porten af indenlandske Varer. Først i de allersidste Aaringer er den danske
Handelsstatistik bleven underka.stet en saa gennemgribende Reform, at den
tor siges at være saa teknisk fuldkommen, som den overhovedet kan blive.

Den Handelsstatistik, som er levnet os fra hin fjerne Fortid, har
imidlertid i andre Henseender ret afgørende Mangler, som her straks skulle

nævnes. I de statistiske Oversigter, man den Gang udarbejdede, opgjorde

man Kongeriget Danmark for sig, Norge for sig og Hertugdommerne for

sig, hvorimod man har forsømt at indhente 0])lysninger om den til Tider

endog ret anselige og altid for Landenes Okonomi meget betydningsfulde

Omsætning, som fandt Sted mellem de nævnte Lande indbyrdes. Dette

kunde for saa vidt have været ligegjldigt, hvis man da ogsaa havde taget

den Konsekvens at opgøre den samlede Handelsbalance for Rigerne og

Hertugdommerne under ét. Men i Stedet for skilte man i de endelige Op-

gørelser Landene ud fra hinanden og opgjorde Omsætningsbudgettet for

hvert af Rigerne for sig uden at tage det mindste Hensyn til den vigtige

Post i Regnskabet: hvad de gensidig havde tilfort hinanden.

Den anden Mangel kan man ikke bebrejde Datidens Statistikere: men
hvad enten Ansvaret for den skal lægges paa den Ene eller den Anden,

saa er den betydelig nok til at umuliggøre en Sammenligning med Nutidens

Importcifre. Det er nemlig hævet over al Tvivl, at man paa Toldvæsenets

Indforselslister den Gang var meget langt fra at faa med Alt, hvad der

virkelig blev indført. Der blev nemlig smuglet efter et ligefrem storartet

Omfang. Efter Datidens enstemmige Vidnesbyrd blev der 'indsneget urime-

lige Mængder af Varer, hvis Indførsel enten var aldeles forbuden eller be-

lagt med en uforholdsmæssig høj Told. Om disse Varer faar man selv-

folgelig Intet at vide i Statistiken. Heller ikke i vore Dage kan der natur-

ligvis være Tale om, at de af Toldvæsenet meddelte Indforselstal skulde

kunne omfatte Smuglergods. Men nuomstunder spiller Smugleriet ingen

Rolle i <ien store Handelsomsætning. I forrige Aarhundrede var det der-

imod ligefrem et Led i den regelmæssige Landeforsyning, i hvert Fald for
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LiinddistriktiTiies VedkomiiuMidc. 1 Kobsta-ilt-rni' og navnlig i Kjøbenhavn
har (ict vol ikke værel saa almindeligt, i alt Fald langt vanskeligere

ladet sig praktisere, men for den provinsielle Kobmands-Moral stod den
Gang Smugleri som noget ret agtværdigt og i'ortjenstligt, i hvilken Opfattelse

man bestyrkedes af Befolkningen. Dette Forhold maa selvfolgelig ogsaa

have demoraliseret Toldvæsenets Embedsma^nd, og det hele System var

saaledes ligesom et Sold, der kun fangede alle toldbillige og let kontrolbare

Vareindforsler, medens Hesten slap uhindret gennem Bundens mange Huller.

Dog herved er nu en (lang Intet at gore. Man maa slaa sig til Taals

med, at en Handelsstatistik. der er bygget paa Toldlister, selvfolgelig ikke kan

give Oplysning om andet end. hvad der er passeret Toldvæsenets Kontrol.

Vende vi os først til Kongeriget Danmarks Import af fremmede,

evropæiske Varer, da vil denne ses af hosstaaende Tavle for Aarene

1763^76 og 1780—84 iultr>kt i Rdl. Courant:

Samlet Deraf Det ovrige

Indforsel lyjobenhavn Land

1763 1,665,000 1,299,000 366,000

1764 1,293,000 1,014,000 279,000

1765 1,611,000 1,214,000 367,000

1766 1.532,000 1,131.000 401.000

1767 1.389,000 1,066,000 323,000

1768 1,352,000 1,031,000 321,000

1769 1,096,000 773,000 323,000

1770 1,289,000 1,046,000 243,000

1771 1,680,000 1.363.000 317.000

1772 1,368,000 1,170,000 198,000

1773 1,483,000 1,282,000 201.000

1774 1,181,000 992,000 189,000

1775 1,461.000 1,238,000 223,000

1776 1,558,000 1,317,000 241,000

1780 2.043.000 1.7(iO.()()0 283,000

1781 2,308.000 2,047.000 261,000

1782 3.441,000 3,213,000 228,000

1783 . 2,548,000 2,299.000 259,000

1784 2,418,000 2,149,000 269,000

Tavlens første Kolonne indeholder >Værdien af de i Landet for-

blevne Varer«, altsaa AV//oindførslen (d: »Indførsel« -^ »Genudførsel«,

jfr. o\i". S. 223 Xr. 1 -^ Xr. 2), medens de tvende næste Kolonner

vise, hvor meget der deraf faldt paa Kjøbenhavn, hvor meget paa det

Fra den danske Handels Rnipirc '>Si
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ø\Tige Laiid. Der lader sig heraf uddrage nedenstaaende lille Oversigt

for 1763, 1764 samt Gennemsnittet af Aarene 1765— 71. 1772—76 og

1780—84 (i runde Tal).

Samlet

Indførsel

Hill.

1763 1,665.000

1764 1,293,000

1765—71 1,421,000

1772—76 1,410,000

1780—84 2,552,000

Medens 1763 endnu er et godt Aar, tager Importen stærkt af det

følgende og holder sig derpaa jævnt uforandret i hele Tiden 1765—76.

Destoværre savner man nu Oplysninger om de tre første Aar af den

stærkt opadgaaende Periode, som i dette Afsnit nærmere omhandles.

Derimod ^il det ses, at Opgangen for Femaaret 1780—84 var meget

betT>'delig: 2,6 Mill. Rdl. mod 1,4 Mill. Rdl. i det foregaaende Tiaar.

Den opadgaaende Bevægelse kulminerer i 1782 — den rapide Stigning

op til dette Højdepunkt ses af nedenstaaende Tal.

Deraf gik til til det

Kjobenhavii ovrige Land

Rdl. Rdl.

1.299,000 366,000

1,014,000 . 279,000

1,093,000 328,000

1,200,000 210,000

2,292,000 260,000

Indforsien var: Deraf Kjobenliavn

1774 1,2 Mill. Rdl. 1.0 Mill. Rdl.

1775 1.5 — 1,2 —
1776 1,6 — 1,.H —
1780 2,0 — 1,8 —
1781 2,3 — 2,0 -
1782 3,4 — 3,2 -

Som det med forbavsende Tydelighed fremgaar heraf, er det Op-

SNinget i Kjøbenhavns Importhandel, som ene er det bestemmende for

den samlede Opgang i Landets Indførsel. Medens Kjøbenhavns Iraport

vokser i endnu stærkere Forhold end den samlede Indførsel, tager det

øNTige Lands Indførsel af fra 1765—71 til 1772— 76, og i 1781—82 var

den ikke en (lang saa stor som i de for Kjobenliavn vanskelige Han-

delsaar 1767—69. Men i det hele taget er det jo paafaldcnde at se,

at Hovedstadens Import er saa dominerende i Landets Indførsel, at

den ikke i disse Aaringer nogensinde udgør mindre end ca. 77 pCt.

I Gennemsnittet af 1772—76 er den 86 pCt., og i 1780—84 stiger

Kjøbenhavns Andel endog til 90 pCt.

Nu maa det til Forklaring heraf vel erindres, hvorledes Kjoben-

liavn, som allerede foran udviklet, gennem de af Lovgivningen skabte
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Frivilegier havde eii legal eller i hveil Tilfa'Ide faktisk Knerel paa at

forsyne det ovrige Land med mangfoldige vigtige Forbrugsartikler, som
følgelig blev fortoldede her i Hovedstaden og altsaa opførte paa Kjøben-

havns Konto. Men selv naar man tager Hensyn hertil, saa vise dog

Tallene tilfulde, i hvor overvejende (irad al virkelig Konsumtionsevne,

som kunde give sig Udslag i elVektiv Eflersiiorgsel, den Gang var

samlet i Hovedstaden, Kongens og HolVets Residens, Hærens og Flaadens

Hovedkvarter, den store ost- og vestindiske Transithandels og Handels-

kompagniernes Stad.

Hefte vi el Øjeblik Opmærksondieden sæilig paa den kjubenluwnske

Indførsel, saa har denne i hele Perioden 17(54— 74 med ganske smaa
Svingninger stadig en \'ærdi af henimod 1,100,000 Rdl. 1775 begvnder

Stigningen og naaer henved det tredobbelte Omfang i 1782. Medens

H;indel og Forbrug saaledes var ret stillestaaende i Tredserne og den

første Halvdel af HalvQerserne, saa var der altsaa under den nord-

amerikanske Frihedskrigs Konjunkturer en ligefrem voldsom Vækst.

Det kan straks tilføjes, at den kjøbenhaviiske Import i intet af de efter

1782 følgende .\ar helt op til 1794 incl. naaede et blot tilnærmelsesvis

lignende Omfang. I 1783—84 holdt den sig vel endnu paa Stand-

punktet fra 1781. og 1785 steg den til 2,7 Mill. Rdl.. men fra 1786—92

var Gennemsnittet stedse lidt over 2 Mill. Rdl., og 1793—94 sank

Tallet til ca. IV2 Mill. Rdl. Videre end til, hvor man ved den endnu

sunde og jevne Vækst i Begvndelsen af den glimrende Periode naaede

i 1781. kom man altsaa ikke i de følgende .\ar: men dette Standpunkt

blev dog ogsaa hævdet. Selve Aaret 1782 med sine 3,2 Mill. Rdl. staar

saaledes kun som en feberagtig Opblusningens Tid.

Endnu skal med Hensyn til Indførslen for Kjøbenhavns Vedkom-

mende oplyses følgende. Værdien af de vigtigste Indførselsartikler, som
i 1763 fra fremmede evropæiske Lande indkom til og fortoldedes i

Hovedstaden, var følgende:

Iiulforselsværdi

1763 Rdl.

Hør 90,600

Ham)) 43,200

Uld 18,700

Blaar 16,300

Lærreder 75,900

Sejldug 22,600

Tjære 20,400

Stenkul 64,400

Egetømmer 29.900

29*
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Indtbrselsværdi

Htll.

Brænde 29,800

Kobber 15,500

Rug 83,400

Havre 14,600

Smør 65,300

Kaffe 18,400

Vin 6.600

Medens Indførslen af fremmed Korn var meget forskellig efter

Aargangen, saa var i de følgende Aaringer de øvrige Varetilførslers Art

og Omfang ret stabil. Som man ser, bestaar Indførslen væsentligst af

Raa- og Hjælpestoffer (Produktionsfornødenheder), Lærred, Brænde og

af Spisevarer: Smør og en Ubetydelighed af Luksusartikler. Det er jo

ret ejendommeligt at se Smør som en forholdsvis stor Indførselsartikel,

naar man tænker paa den vældige Eksport af dansk Smør, der nu

finder Sted fra Kjøbenhavn, skønt der ganske vist ogsaa samtidig i de

senere Aar finder en voksende Import Sted til Stadens Forsyning med

billigere Sorter. Den Gang var Forholdet dette, at der i Kjøbenhavns

nærmeste Opland lavedes lidet eller intet Smør — først midt i den

her omhandlede Periode begj'nde de hjemlige Bestræbelser for at ind-

føre Mejerivæsnet — hvorimod man fra Holsten fik godt Smør over

Kiel og Lyba^k, ligesom der ogsaa kom en Del fra Holland.

Vore vigtigste Leverandører i Udlandet vare følgende Lande og

Stæder i følgende Orden

:

Preussen (over Konigsberg),

Lybæk,

Frankrig,

Rusland,

Kurland og Litland.

Sverige,

Fngland,

Holland,

Polsk Preussen (over Danzig).

(iaa vi derefter 20 Aar frem i Tiden, altsaa til den glimrende

Handelsperiodes Kulminationsaar 1782, da finde vi, at de \-igtigste

Importartikler til Kjøbenhavn \are følgende;
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Indforsclsværdi

H<ll.

Hør ,S7,0()()

Hamp 6(i,000

Tnlg 18,000

Tjære 25.000

Stenkul 73,000

Naaletræstømmer 79,000

Egetømmer 27,000

Potaske 14,000

Sejldug 40,000

Humle 30,000

Brænde 38.000

Lærred 140,000

Flasker 20,000

Knapper 9,000

Jern i Arbejde 9,000

Olier 29,000

Papir 22,000

Raasilke 19,000

KafTe l,26S,(tOO

Tobak 35,000

Vin 16,000

Korender 17,000

Rosiner 10,000

Mandler 11,000

Citroner 11,000

Enflnu spiller Han- og Hjælpestoffer en betydelig Uolie i Stadens

Import, men bertil er 1782 kommet i stort Om lang forskellige Industri-

artikler og saakaldte ^'elstandsartikler, navnlig Kolonialuarer og Tobak.

I det hele viser denne Indlorselsliste større Produktionsvirksomhed,

men dog endnu mere: vokset Velvære og stegen Velstand. Om det

usædvanlig store Tal for Kalle gælder det dog, al det forholdsvis uhyre

Kvantum er indført af del vestindiske Handelsselskab og sikkert for

Størstedelen oplagret i Kjøbenhavn paa S|)ekulation. Det er altsaa her

først og fremmest en Transithandel, man har med at gøre.
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Medens Iiidførselslandene væsentligst er de samnre, er der dog nu

traadt en ny Faktor til af overordentlig Betj'dning, nemlig Middelhavs-

landene (altsaa foruden Spanien). I Aarene 1781—82 var den danske

Skibsfart paa Middelhavet ganske overordentlig livlig, og medens der

i de foregaaende Aaringer højst var kommet for en 10—12,000 Rdl.

hjem med Middelhavsfarerne, saa var i 1782 den samlede Værdi af

disse Tilførsler over 1 Mill. Rdl. eller henimod en Trediedel af den

samlede Indførsel.

For Norges Vedkommende steg ogsaa Indførslen i Hegj'ndelsen af

Firserne, men svagere og langsommere end her. 1780 var Netto-

indførslen 0.9 Mill. Rdl., 1782: 1,2 Mill., 1783: 1,3 Mill. og endelig

1784: 1,8 Mill.

Over Danmarks Udførsel i det samme Tidsrum findes dernæst

nedenstaaende en ganske lignende Tavle som over Indforsien.

Samlet Deraf Oet ovrige

l'tiforsel Kjobenhavn Land

Rdl. Kdl. Rdl.

1763 741,000 333,000 408,000

1764 787,000 321,000 466,000

1765 634,000 240,000 394,000

1766 566,000 251.000 315,000

1767 731,000 411,000 320,000

1768 666,000 318,000 348,000

1769 725,000 369,000 356,000

1770 880,000 428,000. 452,000

1771 793,000 405,000 388,000

1772 1,023,000 699,000 324,000

1773 566,000 336,000 230,000

1774 802,000 461,000 341,000

1775 1,211,000 748,000 463,000

1776 1,074,000 664,000 410,000

1780 1,635,000 1,202,000 433,000

1781 2,598,000 2.097,000 501.000

1782 3,476.000 3.130,000 346,000

1783 2,785,000 2,534,000 251,000
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Som det fremgaar heraf, haviic Kjabenhavn oprindelig ikke den

samme Overvægt for Eksporthaiidelens som for Importforretningens

Vedkommende. Fyjohenliavns Udforsel er omtrent i den første Jialve

Snes Aar af den her ondiandlede Periode med et Par enkelte Und-

tagelser mindre end det øvrige Lands. Men fra 1771 lager Kjø])enhavn

Telen ogsaa paa dette Omraade, næste Aar er allerede Hovedstadens

Udførsel dobbelt saa stor som Landets, og ganske vist S3'nker Tallet

forholdsvis noget de følgende Aar, men i 1776 er den kjøbcnliavnske

Udførsel en lialv Gang saa stor, 1780 næsten Ire Gange saa stor, 1781

fire Gange saa stor og 1783 endelig ti Gange saa stor som del øvrige

Lands. Dettes Eksport var i Gennemsnittet af alle de lier nævnte

Aar, 1763—84: 331,000 Rdi. — herved dog bortset fra Aarene 1764,

1770, 1775 og 1780—81, i hvilke fem Aar Udførslen i Gennemsnit havde

en Va^rdi af 463,000 Rdl. Den kulminerede i 1781 med en Værdi af

501,000 Rdl., men sank derpaa i de for Kjøbenhavn saa udmærkede
Aar 1782—83 li! henholdsvis 346,000 og 251,000 Rdl. Revægelsen er

altsaa snarest modsat Kjobenhavns.

Saaledes tralle vi da for Udførslens Vedkommende akkurat det

samme F'orhold som før for Importens Vedkommende: i Slutningen

af Halvfjerdserne og Begv'iidelsen af Firserne vokser Kjøbenhavns

Handel rask, først i et jevnere Tempo, senere med rivende Hast. Det

er med andre Ord Kjøbenhavns Handel, som ogsaa paa delte Felt

skaber Periodens Opsving. Og delte Opsving var for Eksportens Ved-

kommende — altsaa for Danslvevare-Eksporten — saa stort, at medens

Udførslen i Gennemsnittet af Aarene 1763—71 havde en Værdi af

725,000 Rdl. og i 1773 var nede paa 566,000 Rdl., saa beløb den sig til:

Deraf Kjobeiiliuvii

1775 1,2 Mill. Rdl. 0,7 Mill. Rdl.

178(1 1,6 — 1,2 -
1781 2,6 — 2,1 -
1782 3,5 - 3,1 -

Indførsel og Udførsel holdt saaledes i disse Aaringer særdeles godt

Tril og Tempo, men det blev dog Udførslen, som løb længst frem og

liøjsl ()]). Og vi se da ogsaa derfor det Særsyn, at medens Danmark
i de tidligere Aaringer regelmæssig havde haft Overskuds/nofførsel, som
sjelden var mindre end 0,4 Mill. Rdl. og ofte havde været baade 0,7 og

0,9 Mill. Rdl., saa vendte Forholdet sig i 1781, saa Danmark dette Aar

fik en Overskudsi/rfførsel paa 290,000 Rdl., 1782 af 34,000 Rdl. og 1783

af 237,000 Rdl. Derefter skiftede Forholdet atter til det regelmæssige

Indførselsoverskud. der endog 1785 var 1,6 Mill. Rdl.
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For Xorges \'edkominende steg den samlede Udførsels \'ærdi fra

1.5 Mill. Rdl. i 1780 til 2.i Mill. Rdl. i 1782. Det var navnlig Eks-

porten til Spanien og de øvrige Middelhavslande, der steg saa stærkt,

for det førstnævnte Lands Vedkommende til henimod det tredobbelte,

for Middelhavets Vedkommende fra 110,000 Rdl. til 278,000 Rdl.

Norge, der regelmæssig havde Udførselsoverskud, satte sin Mer-

udførsel fra 1780—82 op fra 834,000 Rdl. til 954,000 Rdl.

Vende \i atter tilbage til Danmark og særlig Kjøbenhavn. saa gen-

kalde vi i Læsernes Erindring, at der under Landets Udførsel i hine

Tider var indbefattet alle til Kjøbenhavn hidforte og atter derfra ud-

gaaende vestindiske Varer, nemUg Raasukker. Rom. vestindisk Kaffe,

Bomuld, Tobak, Indigo og Huder samt endelig Elefanttænder, der fra

Guineakysten i Almindelighed hjemkom over Vestindien. N'aar disse

uddrages af de ovenfor nævnte som Xr. 2 b betegnede Udførselslister,

opløser Kjøbenhavns Udførsel sig paa følgende Maade:

Den samlede Deraf udyorde De

Udforsels de danske uestindiske

\'ærdi Varers Værdi Varers Værdi

Kdl. Rdl. Rdl.

1763—64 327,000 155,300 171,700

1765—66 245,500 187,900 57.600

1767 411.400 278,200 133.200

1768—69 343.600 297.6011 46.000

1770—71 416,300 264.300 152.000

1772 698,500 343,200 355,300

1773 74 398.600 341.000 57,600

1775 747,800 501.9(KI 245.900

1776—77 664,200 437.700 226,500

1778—80 1,066,800 — —
1781 2,096.800 444.800 1.652.000

1782 3.130.400 447.400 2.683.000

Som det vil ses af denne lille interessante Tavle, har Kjøbenhavns

Transithandel med vestindiske Produkter en saa stor Betydning for

Stadens Eksport, at Totaltallet for denne sidste regelmæssig stiger eller

synker, efter som Udførslen af Vestindievarer kendelig forøges eller

formindskes. Der er vel ogsaa en Fremgang i den kjobenhavnske

Udførsel af de andre saakaldte indenlandske Varer, men denne kul-

minerer dog nærmest i 1775. Derimod vokser (ienudforslen af vest-

indiske Produkter fra 1773 ganske betydelig i Værdi, og hvad der er
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emlnu va-seiilligere: til Skilning svulmer den saa uhyre op, at den

ganske dominerer Kjobenlntvns Vdf'ursel.

Og her komme vi da til et andet af den her skildrede Op-
svingsperiotles karakteristiske Tra'k. Det l'ørste var delte, al hele

Tilvæksten i, hvad man plejer at kalde den nationale Handel, saavel

Import som l^ks|)ort, skijldes Kjitln-nhavn og altsaa foregaar ved

kjobenhavnske Kol)maMul. Det n;esle Træk er, at det ikke er en

Stigning i Udførslen af Danmarks egne Produkter, der finder Sted, men
derimod en kiølwnhavnsk Transitforretning med vestindiske Kolonial-

produkter, hvoiaf ovenikøbet den ganske overvejende Del sikkerlig i

saa uegentlig (irad var »indenlandske-, at de tværtimod kom fra franske,

spanske og engelske Kolonier og ikke en Gang fra vore egne Øer der-

ovre. I 17.S1 er disse vestindiske Piodukters Van-dibeløb næsten det

firdobbelte af de øvrige kjøbenhavnske Udførselvarers og i 1782 endog

del seksdobbelte. Det er rent ud forblølTende at lægge Mærke til, at

det store Tal, hvormed Kjøbenhavns Udførsel i 1782 kulminerede —
3,1 Mill. Hdl. — for de ^/e Vedkommende skyldes hin vestindiske

Transithandel, og at bogstaveligt talt hele Stigningen i Kjol)enhavns

Udførsel fra 1778—80 til 1782, ja sikkert meget mere endnu beror paa,

at der i dette sidste Aar udførtes for Kjøbenhavns Regning for —
2,683,000 Rdl. vestindiske Varer!

Det var navnlig Sukker og Kafje, som førtes til Kjøbenhavn Lad-

ning paa Ladning i ligefrem imponerende Omfang. Fra Kjøbenhavn

forsynedes Sverige, Østersølandene, hele Nordtyskland, delvis endog

Frankrig. Af vestindisk Raasukker udførtes:

1778 for 417,000 Rdl.

1779 » 326,000 »

1 780 >= 596,000 »

1781 » 1,051,000 »

1782 >. 1,298,000 »

For de vigtigste andre vestindiske Varer stillede Udførselstallene

sig som følger:

1781 17«2

Kane 453,000 Rdl. 1,141,000 Rdl.

Tobak 72,000 » 118,000 »

Indigo 16,000 » 13,000 »

Bomuld 10,000 » 6,000 »

Elefanttænder 13,000 » 9,000 »

Fra den danske HiiiidcU Hmpire 30
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Dog vi ville ikke blive staaende herved, men gaa endnu videre og

spørge: hvilke vare de andre »indenlandske« Udførselvarer, som i hine

Aar udgik fra Kjøbenhavn. Vi erfare da, at de vigtigste for 1782 vare

følgende

;

Raffineret Sukker 130.000 Rdl.

Sirup 76,000 »

Islandske Varer 77,000 »

Færøiske Strømper 26,000 »

Hvalbarder 26,000 »

Grønlandsk Tran 24,000 »

Norsk Tørfisk og saltede Sild 21,000 »

Saltet Jydsk Kød 11,000 »

Uld 5,000 »

Tilsammen . . . 396,000 Rdl.

Resten af de udførte Varer er rene Smaaposter. Betragter man
disse Varer, saa falder det straks i Øjnene, at med Undtagelse af saltet

Kød og Uld er der ingen danske Landprodukter, og af Industriprodukter

er der kun det her i Kjøl)enhavn raffinerede vestindiske Raasukker og

Affaldet Sirup. Dette er omtrent Halvdelen af Belobet, og hvad er den

anden Halvdel? Det er ogsaa Transitvarer, islandske, grønlandske,

færøiske og norske Transitvarer.

Dette var ikke noget nyt Forhold. I 1763 var ligeledes de vig-

tigste Udførselsartikler (bortset fra vestindiske Varer) : Sirup (27,000 Rdl.),

islandske Varer (25,000 Rdl.), Tran (15,000 Rdl.), færøiske Strømper

(14,000 Rdl), Tørfisk og saltede Sild (23,000 Rdl.). Atter i 1766 og

1767 træffe vi de samme Varer, dog at hertil nu Iræder raffineret

Sukker og To^•^•ærk, men saa kommer til Gengæld af Transitvarer

ogsaa til: norsk Kobber. Og vi kunne straks paa dette Sted tilføje,

at dette Forhold vedbliver hele Aarhundredet igennem. I 1793—94

træffe vi igen som de vigtigste Udførselsvarer; raffineret Sukker, Sirup,

noget salt Kød og Jydsk Uld og saa i øvrigt: norske Fiskevarer, grøn-

landsk Tran og Hvalbarder, islandske Artikler, færøisk Uldgods og

Strømper samt norsk Farveblaar og Stangjern. Der kan af og til i en

eller anden Aargang forbigaaende komme en Eksport af Kornvarer,

men Reglen og Hovedsagen er stadig hele sidste Halvdel af forrige

Aarhundrede, at Kjøbenhavns Eksport saa at sige udelukkende bestaar

af Transitvarer og bearbejdet vestindisk Sukker. Den Udførsel af Land-

brugsprodukter, som den Gang fandt Sted — Hornkvæg, Korn, Uld,

Skind og Huder, saltet Kød og Flæsk — udgik saa at sige allsammen
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fra Provinserne: Kornet gik væsentligst med Smaasniakker til Norge,

medens Studene gik ad Landevejene over Marsken lil Ilanihorg.

Men ikke nok med, at den regulære, nationale Udførselshandel

saaledes næsten helt og holdent var en Transithandel med tilførte frem-

mede (ikke-kjobenhavnske eller ikke-sjællandske) Varer. Ogsaa den

kjøbenha\Tiske Handels daværende Hovedgren, den asiatiske Varefor-

retniiig. var ligeledes en Transithandel. Ifølge de en Gang fastsatte

Bestemmelser gik denne Handel over Kjøbenhavn, og denne Stad blev

saaledes, navnlig under den store Sokrig, et Hovedoplagssted for kinesiske

og ostindiske Varer, hvorfra Holland, Østersølandene og Nordtyskland

under Krigen blev forsynede.

(lenudforslen af asiatiske Varer fra Kjøbenhavn til disse Lande

havde for Aarene 1763—70 følgende Værdi:

liinesiske Vårer Ostindiske Varei

1763 1,011,000 Rdl. 68,000 Rdl.

1764 1,558,000 >;
—

1765 1,260,000 » 109,000 »

1766 915,000 » 64,000 »

1767 555,000 » 302,000 »

1768 643,000 » 65,000 »

1769 512,000 •» 378,000 »

1770 517,000 » 337,000 »

Hjembringelsen af disse Varer fra Kina og Ostindien til Kjøben-

havn skete i disse Aar udelukkende ved det Asiatiske Kompagni, som

havde Eneret paa Handelen saavel paa Ostindien som paa Kina.

Varerne genudførtes enten direkte for Selskabets Regning eller bort-

auktioneredes i Kjøbenhavn, hvor de indkøbtes af Grossererne dels til

Pladsforbrug, dels til Videreforhandling til Ind- og Udland. De oven-

nævnte Tal viser den Del af Transitforretningen, som dreves paa frem-

mede, evropæiske Havne, men desuden solgtes der selvfølgelig ogsaa

en Del \'arer til de danske Provinser, Heitugdømmerne og Norge,

hvilke Lande og Landsdele alle maatte forsynes helt eller væsentligst

fra Kjøbenhavn for disse Varers Vedkommende. Allerede fra Christian Vis

Tid havde man herhjemme vænnet sig til at bruge disse fremmed-

artede Varer, som ifølge deres Natur for Størstedelen dog vare Luksus-

varer, i et for Nutidens Begreber ligefrem forbavsende Omfang.

Fra Kina lijembragtes The, Sago, Silkevarer, Nankiner, Raasilke,

Porcellæn, Laksager og Kamfer, fra Ostindien hvide og kulørte Kat-

tuner, Sirtser, Tørklæder, Netteldug, Salpeter, Krydderier og Snør-

30*
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rottinger. Der blev i nedennævnte Aar i Kjobenhavn ialt indklareret

kinesiske og ostindiske Varer til følgende VaMdibelob:

1763 1,667,000 Rdl.

1764 1,525.000 >

1765 1,705.000 »

1767 1,536,000 »

1769 1,036.000 »

1772 1.923,000 »

1773 1.155.000 »

1774 1,411,000 «

1775 1,243,000 »

1776 1,127,000 »

1777 2.059.000 »

Af disse Varer gik altsaa en Del — hvor meget vides ikke — til

ilet daværende Indland (de danske Købstæder. Hertugdømmerne og

Norge), noget til Kjøbenhavns eget Forbrug.

For Aaret 1766 mangler der Oplysninger, og for Aarene 1768, 1770

og 1771 findes der vel Opgivelser, men øjensynligt mangelfulde, hvad for

øvrigt en Randbemærkning i et af Hefterne for 1771 hæver over al Tvivl,

idet man deraf ser, at det ikke er lykkedes den vedkommende Toldem-

bedsniand at faa Værdien at vide for Salget paa en af de større Auktioner.

Fra 1777 begynde de gode Konjunkturer at gøre sig. gældende

ogsaa paa dette Omraade. som det ovenfor nævnte høje Tal for dette

Aar ogsaa viser. For 1778 har man ingen Opgivelser, for 1779 er Tallet

for Værdien af de i Kjøbenhavn indklarerede asiatiske Varer ligeledes

ca. 2 Mill. Rdl. For alle de følgende Aar (med Undtagelse af 1782)

finder man i Listerne over de >andkonnnende<^ Varer til Slutning tilføjet

en Angivelse af det samlede Værdibeløb af de indklarerede asiatiske

^'arer. henholdsvis for Asiatisk Kompaynis og de ovenfor nævnte saa-

kaldte partikulære Ekspeditioners Vedkommende. For den her omhand-

lede Periode vare disse Tal følgende

:

.Asiatisk Partikulære

Koinpa^iii Ekspeditioner Tilsammen

1780 1.481,000 Rdl. 532,000 Rdl. 2,013,000 Rdl.

1781 2,711.000 » 773,000 » 3,484.000 »

1782 2,964.000 » — >

1783 3,001,000 2,914.000 - 5,915.000 »

1784 2,410,000 4,057,000 « (),467.00() »

1785 3,016,000 4,035.000 7.051.000 »



237

Miiii hviHT af (iiMiiu' Tavle adskilligt. Førsl og tiTimiu'sl (>|)lysi'r

(Irn nu'd liiii skarpe iojnes[)ringende Tydelighed, som kim Tal besidde,

Inilken uhyre og idiyre voksende Indtieglskilde hin Handel i del fjerne

Ostasien var for vor HoM'iistad i de nievnte Aaringcr. Va-rdien af

de indklarerede asiatiske ^'aI•er oversteg langt hele den ovrigi' Indfor-

selsværdi. i de sidste Aar endog liere Gange.

Man la-rer fremdeles, hvoi- rigtigt de (Loninek havde set. naar

lian allerede i Begyndelsen af Halvljerserne havde villet erobre den

ostindiske Handel for den private Driftighed og Foretagsomhed Det

asiatiske Kompagni tjente mange og stedse flere Penge. Men |)aa

Grund af dets hele tungt bevægelige Apparat', dets bureaukratiske

Styrelse, fornemme Omstændelighed og embedsmandsmæssige Bekoste-

lighed var det saa at sige Intet imod, hvad Datidens kjøbenhavnske

Grosserere tjente. Naar Kom])agniet havde en Bruttoindtægt, baade

for Kina- og Ostindiehandelens \'edkonimende af 3 Miil. Hdl. i ITS.'i,

tjente de private Ostindiefarere lige saa meget, — og i 17(S4 og 178")

ovenikøbet 1 Million til.

Man lærer endelig, at den asiatiske Handel ikke i Held og Uheld

var fuld saa bunden til Krigsbegivenhederne og Danmarks Neutralitet

under disse som Kjøbenhavns øvrige Handel, navnlig ogsaa dens

Handel med vestindiske Produkter, idel nemlig Fremgangen vedbliver

endog i største Maalestok, efter al Pra'limina'rfreden var sluttet i Be-

gyndelsen af 17<s;{. Dog har Krigskonjunkturen selvfølgelig haft sin

store Betydning for Indarbejdelsen af den private Farl paa Ostindien,

der just begyndte samtidig med, at de store søfarende Nationers øst-

asiatiske Skibsfart begyndte al blive paa det føleligste hæmmet og

hindret gennem den store Søkamp.

Af de i 17>S2 indklarerede kinesishc og ostindiske Varer blev der

til fremmede Steder udført for '2,87(i,()00 Rdl.

til indenrigske Steder gik for l,()ri(),3(S() —
tilsammen... 3,932,380 Rdl.

Af de til indenrigske Steder (Danmark, Norge, Hertugdømmerne)

fra Kjøbenhavn*) udførte asiatiske Varer gik for 7(i7,3(t4 Rdl. til Kiel,

og deraf regnede man, at ca. en Femtedel eller for o8,(l()0 Rdl. forblev

i Holsten, medens Resten transiterede videre til l'dlandel. Derefter

skulde altsaa i det paagældende Aar den samlede Udførsel af asiatiske

\'arer have haft en Værdi af S.585.000 Rdl., medens der i Danmark,

Norge og Hertugdømmerne blev forbrugt for ca. 3A7.000 Hdl.

'j Hvor meget der d. A. l)lev i Hovedstaden vides ikke 17S1 vai- Belobet

.152.000 Rdl.. 17«3: 227.000 Kdl.
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For 1783 opgjordes den Gang Udførslen af kinesiske og ostindiske

Varer til en samlet Værdi af 4,518,000 Rdl.

hvorimod der til indenrigske Steder (Danmark, \orge

og Hertugdømmerne) gik for 1,1(59,000 —

tilsammen... 5,687,000 Rdl.

Af det sidstnævnte Beløb udførtes imidlertid til Kiel Varer for

830,800 Rdl., hvoraf de fire Femtedele fra Kiel sendtes videre til Ud-

landet i Transit. Herefter blev den samlede Udførsel til fremmede

Lande 5,281,000 Rdl.

medens der i Danmark, Norge og Hertugdømmerne for-

brugtes M6,000 —

Eksportens Værdistigning fra 1782 til 1783 var altsaa ca. 1,7

Mill. Rdl.

Der hjemkom i 1783: 3 Kinafarere med Ladninger til et samlet

Værdibeløb af ca. 2 Mill. Rdl., 8 Ostindiefarere med Ladninger til en

Værdi af ca. 4 Mill. Rdl. Af disse Skibe medbragte et enkelt, »Prins Carl-,

alene for 1,2 Mill. Rdl. Varer.

Over Halvdelen af de udførte asiatiske Varer gik til Holland, ca.

en Fjerdedel over Lybæk, derefter var Ruslund en stor Aftager af ostin-

diske Varer, Ene/land af kinesiske. Resten gik til Srerige, Preussen,

Hamborg, Smaaposter til Portugal. Spanien, under Tiden en Del til

Nord-Amerika.

I Aarene 1775—77 udgik der fra Kjøbenhavn til Østasien:

4 Privatskibe med Ladninger, hvis samlede Værdi ansloges til

339,000 Rdl.

10 Kompagniskibe med 1,255,000 —
= 14 danske Skibe med 1,594,000 Rdl.

Der indkom fra Østasien 4 Privatskibe og 10 Kompagniskibe.

I de følgende fem .\ar 1778—82 udgik der:

25 Privatskibe med 1,552,000 Rdl.

25 Konipagniskibe med 4,160,000 —

= 50 danske Skibe med 5,712,000 Rdl.

og deraf indkom 11 Privatskibe og 17 Kompagniskibe, ialt 28 Skibe.

I de første tre Aar (1775—77) udgik og indkom der 28 Skibslad-

ninger til en samlet Værdi af 8 Mill. Rdl., i de følgende fem Aar

(1778—82) 78 Ladninger til en samlet Værdi af 23 Mill. Rdl., altsaa
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lu-iiimod del tredobbelte, og i de næste lire Aar (1783—8()) var Tallet

for ind- og udgaaende Ladninger 102 til en Værdi af H3,sMill. Rdl.

Hertil kom endvidere det saakahJtc Forinrfs- og .Se;»///)(/.sv/of/s, som

hjenibragtes af Skibets Besætning fra Kaptajn, Styrmænd, Supercar-

goer. Langer, Pra'ster og ned til Matroser og Kahytsdrenge for Ved-

kommendes egen Regning. Dette blev ikke forauktionerel, men kun

takseret. Taksationerne beløb sig eksempelvis for Aaret 17<S.') til 31(5,000

Rdl. og 1786 til 181,000 Rdl., men det paastodes, at disse Værdier

mindst maatte mnltipliceres med 3, naar den sande Værdi skulde

udiindes.

Beregningen over Pengeværdien af et Skib i denne Fart var føl-

gende: Et bilfærdigt Skib, pr. Conunercelæst 6,000 Pd., kostede paa

danske Værfter 120—140 Rdl. pr. Læst; et partikulært Skibs Dræg-

tighed holdt Middeltallet niell.m 120 og 200 Cl., Kompagniskibene

ladede mere. Vare Ostindiefarerne saaledes indtil 180 Cl., var Kina-

farerne indtil 550 Cl. I Aarene 1780—82 beløb Udrustnings- og andre

Omkostninger ved 13 Kompagniskibe sig til 1,064,763 Rdl. Om en

Ostindiefarer paa 231 CI., som lob ud i Aaret 1783, oplyses det, at

den hele Casco (o: Skib med Sejl, Tov, Ankere, staaende og løbende

Redskaber og fast Inventarium) kostede 60,836 Rdl.

Regelmæssig gjorde et Skib fem Rejser og skulde da have dækket

sine Bygnings-, Ekviperings- og Reparationsomkostninger. En Rejse

blev beregnet til at vare ilSMaaneder; dog fuldendtes den ikke altid

saa hastig. Kompagniskibene førte en Besætning af 148 Mand paa

en Kinarejse, 72 Mand paa en Ostindiefart. Private Ekspeditioner

lod sig mere økonomisk føre med 60 Mand, Hyren beløb sig derfor

kun til ca. 12—15,000 Rdl., medens Kompagniet gav ca. 18,000 Rdl.

og paa en Kinafart ca. 29,000 Rdl. Til Proviant beregnedes tilsvarende

Summer.

I Aarene 1737—55 forhste af 61 danske Ladninger de 14, i Aarene

1783—86 gik derimod af 102 Ladninger kun 1 Skib til Grunde —
Kompagniskibet Xicobar«, som i Efteraaret 1783 gik under med Mand

og Mus paa Østsiden af det gode Haabs Forbjerg — og i 1787 og

1788 intet.

Om Handelen p;ia Kina maa berettes, at. der den Gang kun var en

eneste Havn aaben lor Evropæerne, nemlig den sydligste. Kanton, der

ogsaa var »den eneste, hvor Heden var utaalelig.' Oprindelig havde alle

Havne været aabnc. men de første Evropæere, som kom til Kina, havde

drevet >saa yderlig Gemenskab mod Kinesernes F"nientimmer', at man hurtig

havde fortrudt sin Imødekonnuenlied.
Skibene maatte lobe op i Tigerfloden eller at have taget Lods ved

Makao: femten Mil oppe blev de stoppede, visiterede og fik Toldpas til at
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sejle videre. Saa snart et Skib var kommet til Kanton, lod man straks

en Toldbetjent hente og aftalte med ham forud alle de Forretninger, man
vilde gøre. ja endogsaa. hvor meget man vilde underslaa i Tolden.« Man
ladede derpaa frit uden mindste Modsigelse 'under Flagets og Nattens Be-

skyttelse . Udlosningen kunde derimod ikke ske, forinden den saakaldte

Opeon. Provinsens Intendant. forst havde været om Bord. Han kom led-

saget af 3— 4 af de 7 .Storkobmænd i Byen. der havde Monopol paa Uden-
rigshandelen i Kanton og hilstes ved sin Ankomst med Musikfanfarer og

en Salut paa 11 Kanonskud. Hele Ladningen blev derpaa beset, og de

kinesiske Købmænd maatte købe og forære Opeon, hvad der af Ladningen

behagede ham. Derefter maatte Skibet efter Maal betale en Afgift af

4,000—4,500 Plastre.

,\f kinesiske Varer hjemforte et Skib i .\lmindelighed ca. 2 Mill. Pd.

Te og ca. 80,000 Stkr. Silke- og Nankinstoffcr. Af andre kinesiske Varer

medbragtes til Evropa : Poreellæn, Papir. Kamfer, Boraks og Rabarber.
— Hvad selve de kinesiske Silketqjer angik, saa blev de ikke overgaaede

af noget i H\-idhed og Billighed.

Den kinesiske Handel skete saa at sige ndelukkende med Penge. Evro-

pæerne maatte med andre Ord give .Mønt eller Solv for de Varer, de købte

af Kineserne. I .\aret 1766 slugte dette Rige i Solv. Tin og Bly for 4 Mill.

Livres fra Frankrig, 2,7 Mill. fra Holland. 0,2 Mill. fra Danmark og — 0.4

Mill. fra England. Englænderne fik i det hele taget i Fredsaarene hurtig

Forspringet i denne Handel. 1706 handlede der kun 13 evropæiske Skibe

paa Kina. hvoraf 6 hollandske. 5 engelske og 1 dansk. Men 30 Aar
senere var .\ntallet af de engelske Skibe tidoblet, medens .\nt;dlet af de

hollandske Skibe stadig var det samme.
Til Danmark gik der fra Kina i .\arene 1773—83 ialt 18 Skibe, hvoraf

de 3 alene i 1783 samtidig anløb der i Kanton 12 engelske, 2 hollandske

og 8 franske Skibei. — Hvad særlig Hovedvaren Te angaar, da kan det

endnu til Sammenligning anføres, at der til Danmark i 1778 hjenibragtes

2,4 Mill. Pd. eller lige saa meget som franske og svenske Skibe medførte,

hvorimod de engelske Skibe indladede 6 .Mill. Pd.

Den danske Handel paa Kina belyses nærmere ved nedenstaaende lille

Tavle.

Den danske Handel paa Eina.

Aar.

Kontanter og Salgsbclotiel ved

Kapitaler afsendte Auktionerne paa

til Kina og udbe- kinesiske Varer i

talte Veksler Kjøbenhavn med

derfra. 4 pCt. Afdrag.

L'dforslen fra

KJobenhavn

til udenrigske

Steder.

Udrorsien fra

KJobenhavn til

indenrigske

Steder.

Siimineii

af Itlforslen.

Rdl. Rill. Kdl lidl. Rdl.

17X1 1.593.045 2.022.848 1.053. 134 118.970 1,772,104

17«2 1.425.816 1.870.83G 1.381.647 99,721 1,481,376

1783 1,146.277 1.823.1105 2.104.554 96.746 2,201,300

17«4 56(i.755
( 1.330.287

[ 1.141.!I52
2.395,640 108..592 2,504,232

Fra Uslindieu hjenibragtes som Hovedvarer: Hals- og Lommetørklæder,

Sirtser og Kaituner, Snørrottinger, Salpeter, Ibenholt, Sago og Indigo.



241

l)c udgaacnde Ladniiifii-r til Iinlivii bestod ligesom do til Kina beslemle
for en stor Del af Solv, dog medbragtes ogsaa en Del Jern, Geværer og
uldne Varer. — Af og til kunde der ogsaa i Kina afsættes nogle Geværer
og lidt Khede

Den osliiuliskr Handel var endnu saa sent som 1784 i den Grad for-

delagtig, al der i de sidste ni Maaneder af 1784 ankom ikke mindre end
22 danske Skibe til Bengalen, næsten alle Tremastere.

Et haaiidgribeligt Udtryk for, hvor meget der tjentes paa den øst-

asiatiske Forretning, giver Udbyttet af det Asiatiske Kompagnis Aktier.

Ved Asiatisk Kompagnis Fornyelse i 1772 sattes Tallet al' Aktier til

4,800 a 500 Rdl. Disse gav i 1773 et Udbytte af 8 pCt., de tvende

følgende Aar 10 pCl., derpaa gik Udbyttet i 1776—78 ned til 5—7 pCl.,

men under de derpaa følgende gode Konjunkturer gik det atter op til

lOpCt. og i 1782 endog til 30 pCl. eller 150 Rdl. pr. Aktie. Under
disse Forbold steg Aktiekursen til en svimlende Højde, ja naaede

endog i Juni 1782: IVIOO Rdl., altsaa henimod det firdobbelte af deres

paalydende Værdi. Men Spekulationen i Kjøbenbavn bavde da ogsaa

kastet sig over Papiret, som i største Omfang blev indkøbt fra Ud-

landet — i 1772 var omtrent en Trediedel af Interessenterne Udlæn-

dinge, efter Octroyens Fornyelse var en Fjerdedel eller 1200 Aktier

paa Udlændinges Hænder, ved Krigens Begyndelse 1049, i 1781 endnu

500, men den 17. Marts 1783 kun 300; de øvrige 900 var til de over-

vættes høje Kurser indkøbte af Privatpersoner paa Kjøbenhavns Hørs

gennem herværende Kølimænd.

De kjobenhfwnske Groshdiidleres KøhirKtndsfortjeneste i hine O])-

svingningsaar ved hele denne storladne Transithandel kan dog langtfra

maaics hermed. Det Asiatiske Kompagni var nu en Gang, som all

ovenfor gentagende sagt, et bureaukratisk drevet Selskab med en stor

Stab af liøjtlønnede Funktionærer og store Tantiémeafgivelser. Et stort,

kostbart, omsla-ndeligt og langsomt virkende Styrelsesapparat tærede

paa Fortjenesten, vanskeliggjorde Driftsbesparelser og den fuldelige

Udnyttelse af de fra Halvaar til Halvaar skiftende Forretningsschancer.

Men desuden havde Asiatisk Kompagni i disse Aaringer forskellige

Uheld, led store Tab ved Besvigelser og lod sig paaføre mange unyt-

tige Ekstraomkostninger.

De private Grossister bavde alle Fordelene af økonomisk Enkelt-

mandsdrifl: resolut (iriben-til ved hver eneste gunstige Lejlighed, Let-

bevægelighed og Købmandssnille i alle Dispositionerne. Og dernæst

maa det jo vel fastholdes, at da de selv vare Skibsrederne og ofte

Kra den tianskc HiindcK Binpire 31
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ogsaa Assurandører, da de endvidere selv negotierede den fornødne

Kapital og endelig selv var Købere hist i Asien og Sælgere her i Ev-

ropa, saa tjente de saa at sige Alt, hvad der tjenes kunde, ene med
Undtagelse af Detailhandleravancen.

Henimod Krisens Slutning (1781—82) var Skibsrum saa begært

og Fragterne saa høje, at Købesummen for et Skib slet ikke spillede

nogen Rolle -^ »kun Tiden kom i Betragtning; thi der kunde bindes

40—50, ja 100 å 200 pCt.« paa en slig Kapital.

En Maalestok for den daværende Grossererstands økonomiske

Vælde afgiver derfor ogsaa det Antal af Koffardiskibe, særlig i over-

søisk Fart, som var i deres Eje. Ogsaa herom haves der for den

paagældende Periode fra enkelte Aar ret gode Oplysninger.

I 1766 var følgende Fartøjer hjemmehørende ved Kjøbenhavns

Toldsted

:

21 Skibe fra 100—310 Cl.

71 — - 50—100 -

86 — - 10— 50 -

5 — - 5— 10 -

i del hele 183 Skibe med en Totaldrægtighed af 10,545 CI.;

i 1779 var der 236 — med iah 17,937 Cl.

I de tretten Aar er der altsaa tilkommet 53 Skibe, medens den

samlede Drægtighed er stegen med 7,392 Cl.

Af disse Fartøjer ejede Asiatisk Kompagni 9, nemlig 4 Kinafarere

paa mellem 400—420 Cl., hvoraf en var bygget i 1778, en anden i

1779, samt 5 Ostindiefarere fra 115—180 Cl.

Den partikulære Handel paa Ostindien raadede over 6 Skibe, 3

paa 230—260 Cl., 3 paa 142—177 Cl. Det ene af disse var bygget 1778,

3 andre 1779.

Af Vestindiefarere ejede Brown 4 paa 82—107 Cl., Ryberg 4 paa

46—94 Cl., Bolten 2 paa 53 og 177 Cl., Fabritius (Fabritius & Wever)

2 paa 104 og 159 Cl., Blach 2 paa 147 og 150 Cl., de Coninck 2 paa

62 og 106 Cl., Cramer 2 paa 100 og 137 Cl., Hemerl 2 paa 73 og

152 Cl., L. Madtzen 2 paa 106 og 131 Cl. og Baronesse Iselin 2 paa

98 og 157 Cl., Bodenhoff 1 paa 106 Cl., Borre 1 paa 144 Cl.. General-

major Classen 1 paa 96 Cl., Suhr 1 paa 102 Cl., Schneider 1 paa 70

Cl., Thalbitzer 1 paa 80 Cl., den islandske Handel tvende paa hen-

holdsvis 47 og 122 Cl., begge byggede 1776, og endelig den grønlandske

Handel 6 paa 47—128 Cl., iah 38 Vestindiefarere.

De største daværende Skibsredere (1779) var foruden det Asiatiske

Kompagni: den grønlandske Handel 17 Skil)c, den guineiske Handel
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6 Skibe (alle Guiiieafarere), Agent BodenhofF 28 Skibe (17 i Udenrigs-

fart); Købmand Lassen 10 Skibe (alle i Udenrigsfart), Brown (> Skibe

(ligel.), Niels Ryberg (5 Skibe (lige!.), .lustitsraad Suhr 5 Skibe (ligel.),

Blach 4 Skibe (ligel.), Borre 4 Skibe (ligel.). Bolten 4 Skibe (ligel.),

Noer 4 Skibe (3 i Udenrigsfart), Fabritius 3 (alle i Udenrigsfart), Heniert

3 Skibe (ligel.), Joh. Seiling 3 Skibe (ligel.) og Agent Schneider 3 Skibe

(ligel.).

Det samlede Antal Skibe (236) fordelte sig saaledes:

(54 var paa 100 Cl. og derover

70 - - 50—100 Cl.

84 - - 20—50 -

18 under 20

236 med 17,937 Cl.

Af de 134 Skibe paa 50 Cl. og derover var ikke mindre end 60

færdigbyggede eller erhvervede i Aarene 1776—79; deraf alene de 22 i

det sidstnævnte Aar.

Ogsaa dette illustrerer paa en tydelig Maade, i hvor høj Grad

Stadens driftige Grosserere i disse Aar havde Følelsen af, at der nu

var Forretninger at gøre, og at det gjaldt om at gribe hurtig til med
at faa Skibe til Langvejsfart.

Angaaende Skibenes Bestemmelsessteder kan endnu oplyses føl-

gende: foruden i den oversøiske Fart gik Fartøjerne mest til Østersø-

pladser, Marseille og Bordeaux, Amsterdam, Spanien, Middelhavet, Island

og Færøerne. Ikke ualmindeligt var det allerede den Gang, at Skibene

først sendtes til Island og derpaa til Middelhavspladser; en anden al-

mindelig Rute var fra Østersøen til Amsterdam eller Bordeaux. — For-

uden den nævnte Handelsflaade havde den grønlandske Handel 51

Fartøjer, hvoraf 12 Hvalfangerskibe og 22 Fiskehukkerter.

Smaaskibene løb mest paa Provinserne og Norge.

I Forbindelse med disse sidste Oplysninger kan endnu paa dette

Sted meddeles en specificeret Oversigt over den danske Skibsfart i

1781, altsaa kun 2 Aar efter. I 1781 er der ankommet og udgaaet

følgende Antal danske Skibe fra og til følgende Steder:

St. Petersborg 63

Kronstadt 69

Riga 154

London 88

Amsterdam 391

Rotterdam 40

31*
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Dort 4()

Teer Veer 7

Bordeaux 65

Cadiz 55

Alicante 13

Cette 48

Marseille 65

Toulon 3

Liverpool 62

Forskellige irlandske Havne ialt .

.

89

Lissabon 85

St. Uebes 26

Port å Port 33

Figueira 5

Genua 50

Livorno 50

Venedig 5

Triest 9

Fiume 2

lait. . .1,523 Skibe

I disse Tal er ikke indbefattet Sildebuyserne , ejheller den inden-

landske Skibsfart mellem Danmark, Norge, Island, Færøerne, Altona

og Holsten indbyrdes.

Den stærke Forøgelse af Handelsflaadeii i disse Aar foregik dels

ved Nybygning paa de indenlandske Skibsværfter, særlig de kjøben-

havnske, dels ved Indkøb fra Udlandet. Som alt berort i det Fore-

gaaende havde Regeringen ved Fdg. 17. Marts 1776 fastsat en Op-

muntringspræmie af henholdsvis 16 og 8 Rdl. pr. Cl. for Bygningen

af saakaldte Defensionsskibe, respektive uarmerede Skibe, paa de kjoben-

havnske Værfter. Af Hovedstadens Handelsflaade i 1766 (183 Skibe)

var kun 51 Skibe byggede i Danmark, men efter den nævnte Fdg.

fik det herværende Skibsbyggeri et stort Opsving. I selve .\aret 1779

byggedes der ikke mindre end 60 Skibe paa kjobenhavnske Værfter,

og i Aarene 1775—79 havde alene Overskattedirektionen ladet bygge

137 Skibe. Hovedmængden af de private Grossisters Skibe indkøbtes

dog i Udlandet, hvor de, især under Krigsbegivenhederne, ikke vare

saa dyre som paa Indlandets Værfter, fordi de krigsførende Nationers

Skibsredere ikke turde anvende dem selv; tidt og mangen Gang var

selvfølgelig ogsaa et i Udlandet kondemneret Skib til Salgs for en

billig Penge. Efterhaanden gav derfor Regeringen efter for Grosserer-
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Societetcis indtiængeiuie Henstillinger og lettede Indkohet af Ireninicde

Fnrtojer, forst ved i 1778 at ophæve den høje Afgift, der ifølge den
ovenfor nævnte Skibsbygger-Fdg. var lagt paa disse, og erstatte den
ved en efter Omsta'ndighederne nogenlunde moderat Told — siden

ved i 1781 ogsaa at ophæve denne, — endelig ved samme Aar endog
ligefrem at gøre vore Handlende det muligt gennem en F,etlelse af alle

nødvendige Formaliteter at lade saadanne udenrigs koble Skibe sejle

ud af de fremmede Havne, Inor de var kobl med Ladning og det

Hele, med dunske Papirer og Certilicater. Under disse Omstændig-
heder var det ved mangen Lejlighed en forholdsvis nem og sikker

Adgang til Fortjeneste, naar de krigsførende Magters Redere blev kede

af al lade deres Fartøjer ligge ledige i Havnene, eller naar et ladet

Skib ikke turde gaa ud af den Havn, som det var tyet ind i for

fremmede Kapere, da lierfra at overtage det paagældende Skib og lade

det løbe ud som dansk Kjendom, dækkende den fjendtlige Ladning

under del danske Flag. Det skete da ogsaa i forholdsvis stort Om-
fang — saaledes erhvervede alene det driftige Handelshus de C.oninck

c^ Reiersen (U saadanne Skibe i fremmede Havne, hvoraf Storsteilelen

blev anvendt til Fragtfart paa Middelhavet.

Man forstaar, at Kjobcnluti'iis Handelstlaade under saadanne For-

hold kunde vokse saaledes, at medens den, som vi saa, i Slutningen

af 1779 udgjorde 230 Skibe med 17,937 Cl., var den i 1782: 340 Skibe

med 28,770 Cis. Drægtighed. — Danmarks samlede Handelsllaade var

i 176(5: (519 Skibe med l(5,341'/2 Cl., i 1784 derimod 1,083 Skibe med
42,9o4V 2 CJ., allsaa en Stigning for Drægtighedens Vedkommende til

henimod del tredobbelte. -;,-=:^

Hvis den gamle Sætning, at Havn ikke skaber Handel, men Handel

derimod Havn. skulde skrive sig fra den her omhandlede Periode,

vilde det i hvert Fald ikke være forunderligt. Endnu den Dag i Dag
er Kjøbenhavns Handel nøje knyttet til og bestemt af dens Skibsfart,

men den (lang gjaldt det i endnu højere, ja i ganske overvejende Grad,

at Stadens Handel var en Søhandel, og da den tilmed for Størstedelen

var en Transithandel, gav den tvefold Anledning og Lejlighed til Ud-

foldelse af Stadens Skibsfart. Selvfølgelig maatte denne Udvikling

nødvendiggøre Havnens Udvidelse: der maatte skafies Bolværksplads,

Pakhus- og Oplagsrum. Allerede efter Midlen af Halvfjerserne blev

Trangen til foreløbig Lagerplads saa følelig, at Havnens Kanaler og

Sejlløb eflerbaanden opfyldles af Pramme og gamle Skibe, som blev

udlagt hertil. Trafiken blev herved lidt efter lidt saa ha'mmet og

vanskeliggjort, al det i 1778 maatte forbydes Købmæmdene at gøre

denne Brug af Pramme. Men samtidig begyndte man for Alvor at
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indse, at der i Hast og stort Omfang maatte sørges for, at de forskel-

lige store Handelsforetagender og den hele Handelsvirksomhed fik

Pakhusrum umiddelbart ved selve Havnen.

Opmærksomheden fæstede sig paa de store Strækninger langs

Havneløbet fra Toldboden sydpaa til Si. Annæplads, hvor der stadig

henlaa ledige Tømmerpladser. Forst blev der paa Toldbodens egen

Grund i 1779 opfort en storre Bygning for kgl. Regning af Harsdortf

bagved Toldbod Vinhus og tæt op til det saakaldte »Røde Hav«. Det

bestemtes til Pakhus for alle saadanne »Oplagsvarer«, der midlertidig

oplagredes her i Havnen med den Restemmelse atter at udfores. -For

øvrigt blev en Uel af dette Pakhus midlertidigt overladt det Vestindiske

Handelsselskab lil Lagring af dettes Kafier.

Mærkes niaa lier en Plakat af 30. December 1780 kgl. Resolution af

18. s. M.) »angaaende en ny Indretning ved Toldbodens Pakhuse i Kjøben-

havn. samt en Forandring i visse Indskrænkelser og Afgifter, som hidtil,

saavel for de til Uciforsel som for de til Fortoldning der oplagte Varer

have været fastsatte, med videre«.

Allerede i Intimationen spores Bevægelsen henimod en friere Tid:

». . . ligesom Hs. Maj. Kongen har fundet for godt. til desto bedre Orden
i Toldvæsenet samt til desto storre Bekvemmelighed for Handelen i Alminde-

lighed, og for Transit- eller Entrepothandelen i Særdeleshed, at lade Toldbod-

Pakhusene og dertil horende Indretninger i denne for bemeldte Transit-

handel saa belejligt liggende Residens- og Handelsstad Kjobenhavn med
anseelige Bekostninger udvide, dels ved et nyt og vel indrettet Pakhuses

Opbyggelse [O: det s. k. Kieler Pakhus, dels ved særskilte dertil bestemte

Pladsers Indhegnings osv.; »saa har det nu endvidere behaget allerhojst be-

meldte Hs. Maj. i samme Øjemed, og for at gøre denne nye Indretning saa

meget mere nyttig, dels at lindre og dels at ophæve visse af de Byrder

og Indskrænkninger, som forhen have haft Sted i Henseende til Transit-

Rekognitioncn. Klareriiuistideii og Pakhuslejen for de Varer, som i bemeldte

Toldbodens Pakhuse o])lægges. og siden enten igen som Transitvarer gaa

ud af Landet, eller og til Forblivelse i Landet fortoldes. <-

De i nævnte Plakat indeholdte Forandringer i Bestemmelserne vare

følgende.

I. Pakhusindretningen.

.\lle fremmede Varer, som ikke straks fortoldedes, skulde oplægges i og

ved Toldbodens Pakhuse, naar og saalænge der findes Rum. — Krudt dog

undtagen jfr. Toldfdg. S§ 57 og 58 . ligesom de bevilgede Kredit-Oplags Varer

heller ikke kunde oplægges.

Det var forbeholdt indenlandske Købmænd fortrinsvis Brug af Rum-
mene og Lejlighederne i og ved Pakhusene. Naar der var Plads tilovers,

maatte den overlades til udenlandske Kobmænd. Disse skulde dog ikke

have Frihed til at oplægge paa eget Xavn, men de maatte betjene sig af

en Groshandler eller Ilandelsborger her i Byen som Kommissionær (jfr.

Toldldg. § fiO . Runuuene i Paklniscne vare indrettede efter de forskellige
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Varers Bcskallenlu'd. L'diiifor Pakluisi-iie var aCdcllc lUiiii lil l'I;i<lsvaii'r,

o<4 (ler var iiidrellel saTskilte Hum Ibr ildtænt^cndc Varer.

Knhver Vedkommende lik N'o^le til det ham overladte Hum i Iloved-

oplagspakluiset, men XiiHlerne til Hovedindgangen eller Portene var hos
Toldvæsenet. Ingen kunde beholde sit Hum længer, end han havde Varer
liggende der.

II. Den hidtil paabudne Rekognition- eller Transittold.*)

Samme Afgift, der efter Toldlbrordningen af I7()<S 13. Kap. 4. Art.;

skulde svares med 1 pCA. af Va-rdien for alle fremmede Udforselsvarer,

som oplagdes paa Toldboden, blev nedsat i Kjobenhavn til V2 pCt. for Varer,

som vare indbragte hertil med indenlandske eller privilegerede Skibe. Det
gjorde ingen Forskel i Afgifterne om Varerne gentidf'ørtes med u privilegeret

Skil). Forblev Varerne i F.andet, betaltes ingen Rekognition.

III. Udførsels- eller Klareringsterminen.

Det bestemtes, saavel for l'oiloldningsvarer som Udførselsinurr, al der

herefter ingen vis Tid skulde være fastsat for Klareringen eller Udførslen

af de i eller ved Toldbodens Pakhuse oplagte Varer, salene at samme
skulde ske inden Aar og Dag . Varer, som ved Henliggen formentes at

udlække, bedærves m. v., kunde det paalægges Ejeren at tjerne, »paa det

Hummet ikke unyttig skal betages.

Fortoldningsvarer kunde ligesom tidligere henligge pakhuslejcfrlt i 1

Maaned. og Udforselsvarer ligeledes i indtil 3 Maaneder (hvorunder ikke

var medindbefattet de 3 Vintermaaneder Decbr., Jan. og Febr. ), men efter

Forløbet af disse Frister skulde der beregnes en meget billig maanedlig

Pakhusleje efter en vedføjet Takst.

Forsaavidt som Varer henlaa over Aar og Dag, skulde det imidlertid

indberettes til Generaltoldkamret, som da vilde resolvere, om der skulde

erlægges noget, og da hvor meget udover den anordnede Pakhusleje.

IV. Taksterne for Pakhus- og Pladsleje.

Takslen var temmelig specificeret og Lejen fastsat maanedlig med et

i Forhold til Varernes Rumfang og til Dels Værdi afpasset billigt Beløb.

Til Eks. svaredes maanedlig for folgende Varer:

Pr. Td. Beg 1 /2, pr. Stykke pommersk Bjelke 1 ji, pr. Stk. Carlshavns«

Bjelke V2 /K"
,

pr. Skpd. Blaar af Hamp og Hor 2 P, pr. Skpd. Bly, ufor-

arbejdet, eller Hagel Va l>', pr. Pibe eller Okseh. Brændevin, Rom eller

Arrak 8 j8, pr. 100 Pd. Kalfebønner 1 /j, pr. Skpd. smedet og støbt Jern

V2 jR, pr. Td. Korn Vi li, pr. Td. salt Sild 1 li, pr. Td. Smør 2 (i, pr. Læst

Stenkul 4i2'*, pr. 100 Pd. Raasukker 1 |g, raff. do. 2 ii osv. osv. Af Varer,

som ikke nævnedes i Taksten, svaredes \/8 pCt. af Værdlen maanedlig. Varer,

som -forblev i Landet altsaa Fortoldningsvarer), skulde indtil videre er-

lægge ^/s mere. end Taksten foreskrev.

*) Det er første Gang, al denne Hekoftnition, der tidligere ogsaa betegnedes

Kendelse og Pakliusleje, kuldes Transittold.

**) Man tænkte sig altsaa Varer sfim Trælast og Stenkul oplagte paa Toldboden.
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Taksten gjaldt egentlig kun for Varer, som oplagdes i Toldpakhusene
eller paa Toldbodpladsen. Dog kunde der i visse Tilfælde ogsaa opkræves
Leje af Varer paa privat Transitoplag, nemlig:

a) Xaar der var Rum tilovers i og ved kgl. Oplagspakhuse og Xogen
desuagtet af en eller anden Aarsag fik Tilladelse fra Kammeret til

at oplægge Varerne i eget eller andet privat Paklius, da skulde der
forholdes efter Toldrullens af 1768^ 13. Kap. 1. Art., saaledes at der,

i Fald Udførslen ikke skete inden 3 Mdr. de 3 Vintermaaneder ikke
medregnede , beregnedes 1 pCt. raaanedlig og desuden den */2 pCt.

Transit-Rekognition .

b) Xaar det var paa Grund af manglende Plads i Toldpakhusene ,. at

Vedkommende fik Kammerets Tilladelse Ul at indlægge Varerne i sit

eget eller andet privat Pakhus, da skulde der efter Forløbet af be-

,

meldte 3 a 4 Mdr. betales efter den nye Pakhuslejetakst med en
Fjerdedels Forhøjelse.

AX der ogsaa i det under b nævnte Tilfælde, hvor Vedkommende kun
tvungen af Pladsmangel paa Toldboden lod Varerne oplægge i privat

Pakhus, skulde svares Pakhusleje til Staten, endogsaa udover den ordi-

nære Takst, var en Mærkelighed. P>a et almindeligt Synspunkt maa denne
Plakat om Kjøbenhavns Toldbods Transitoplag betragtes som et betydeligt

Fremskridt.

Furtoldningsvarer, der tidligere straks skulde bortføres og forst ved og

efter Toldforordningen af 1732 havde faaet Lov til at henligge paa Toldboden i

indtil en Maaned, stilledes nu med Hensyn til Oplæggelsestiden paa lige Fod
med l'dforselsvarer, idet begge Slags Varer mindst kunde forblive henlig-

gende -\ar og Dagt. Fortoldningsvarer stilledes dog vedblivende noget ugun-

stigere end Udførselsvarer med Hensyn til Pakhusleje-Beregning, dels derved

at Pakhuslejepligten for de førstnævntes Vedkommende indtræder efter 1

Maaneds Oplæggelse, for sidstnævntes Vedkommende derimod forst efter

3 å 6 Mdrs. Forlob, dels derved, at Pakhuslejen for Fortoldningsvarer be-

regnedes med ^'3 over Taksten til Gengæld vare Fortoldningsvarerne selv-

følgelig fritagne for Transit-Rekognitionen .

Lejen var, som foran bemærket, billig, endog meget billig, navnlig i Sam-
menligning med Lejen efter Toldrullerne af 1762 og 1768, og naar der henses

til det forholdsvis lange Tidsrum, i hvilket Varerne kunde henligge lejefrit

Jienholdsvis 1, 3 eller 6 Mdr.
Plakatens Ordning af Transitoplaget var en god Overgang til den senere

ved Toldforordningen af 1797 fastslaaede fortrinlige Ordning og minder en

Del herom, men paa et væsentlig Punkt var der dog en .\f\-igelse. Efter

Plakaten havde de Handlende selv Xøglen til det indre Rum i Pakhuset

eller .\flukket paa Pladsen, hvor hans Varer beroede, medens Toldvæsenet
kun havde Xøglerne til Hovedadgangene. Ved denne Ordning kommer man
til at tænke paa den langt senere fremstaaede Frilagerinstitution.

Paa den anden Side af >Røde Hav« opfortes dernæst, ligeledes

under HarsdorfTs Ledelse, i 1780—81 del saaknldte Vestindiske Pakhus,

der staar endnu den Dag i Dag og bærer samme Navn, men nu sor-

terer under Toldvæsenet, Hele det øvrige Terræn syd herefter ned til
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St. AniKvpliuls v;ir jo i 177(5 blevet skænket til den grønlandske Handel

og Fisketangst. l*aa denne Strækning byggedes først i Nærbeden af

det vestindiske Pakluis det saakaldte gnle Pakbns« og ved Siden

derat atter det store grønlandske Fakbus, bvilkel er det samme, som

iiii kaldes »blaa FakluiSi. Endnu inden dette sidste var færdigt, over-

lodes det til det Østersøisk-guiiieiske Handelskompagni, som dannedes

i 1781. I de nærmest paafølgende Aar opforles endnu 2 ny oslersoiske

Pakhuse af samme Størrelse ved Siden af hinanden mellem Blaa-Pakbus

og St. Annæplads, hvoraf det ene den Dag i Dag benævnes Korntør-

ringsmagasinet og den Gang af Kompagniet blev benyttet til Oplag af

oslersoiske Kornvarer, lovrigt gik der omtrent her en stor Hradbænk

ud i Vandel og fra denne lil Hukken, der skar sig ind i St. Anna--

plads, anlagdes der en in(li)a'iel Skibshavn. Det oftnævnte Hode Hav

blev i 1782 opfyldt for al skalle Bolværksplads.

Ovre paa den anden Side, paa Christianshavns -Siden, lik den

grønlandske Handel Plads — og denne bærer endnu den Dag i Dag Navn

af den grønlandske Handelsplads — medens den islandske Handel laa

paa nuværende Krøyers Plads. Den læiøiske Handel havde sit eget

Pakkusrum i det gamle kgl. Bryghus bag Slottet; syd for den grøn-

landske Handelsplads laa Wilders Plads, hvor der var stort Skibs-

værft med Kølhalegrav, BradbaMike, Slæbesleder osv. Bagved laa

Agent Bodenholls Plads (nu A. N. Hansens), men mellem denne og

Christianshavns Vold var der for Størstedelen Vand. For Enden af

Strandgaden laa Kongens Grynmølle (nu Jørgen Jensens Pakhus), der

forøvrigt netop brændte i 1779, og ved Siden deraf laa igen Dokken

og det Asiatiske Kompagni (nu de forenede Oplagspladser).

Som man vil se, fik Kjøbenhavns Havn allsaa netop i disse ,\ar

det Fysiognomi, som den til vore Dage har bevaret. Den store Trafik,

der i den nyere Tid har udviklet sig, særlig paa Bysiden mellem Told-

bodbommen og Kvæsthusbroen, er foregaaet ved Hjælp af og benytter

for en stor Del endnu stedse den Bække Pakhuse, som i hine Aar

bleve opførte.

Det er delle Tidsrum af den »glimrende Handelsperiode, hvis

Handel har skabt, hvad vi nu kalde Kjøbenhavns c/amle Havn.

Som vi ovenfor saa, udgjorde Transitvarer den fuldstændig over-

vejende Del af Kjøbenhavns Udførsel. I »Indførslen indbefattedes

paa den anden Side Alt, hvad der i Aarets Løb indfortoldedes af

Varer fra Oplagene (Kredit- og Transitoplagene). Om den Transit-

forretning, der foregik ved Genudførsel fra disse, har man ingen Oplys-

Kra <lcn <).-inskc Handt-ls I^mpirc "'*
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ning. Om Værdien af dei Oplagsvarer, som i Aarels Løb indklareredes

fi-a Oplagene og forblev her i Landet, har man derimod el Par spredte

Oplysninger. Den samlede Værdi heraf var saaledes i:

1772 100,703 Rdl.

1773 17(5,784 —
1774 122,665 -
1781 324,271 —

Paa Oplagene indgik især følgende Varer: Vine, Druebrændevin,

Vineddike, Salt, Sejldug, Lærreder, Drejler og Kammerdug.

Hvad der af fremmede Varer fra Kjøbenhavn udfortes til de vest-

indiske Kolonier er ikke indbefattet i noget af de ovenanførte Ud-

eller Indførselstal. Værdien heraf var:

1781 761,445 Rdl.

1782 610,032 —
1783 451,992 —

Da denne Udførsel sikkert har været størst i 1781, hvad man fra

et almindeligt Kendskab om Vestindiehandelen i disse Aar kan slutte

sig til, saa betegner det førstnævnte af disse Tal utvivlsomt Kulmina-

tionsbeløbet. Som det fra første Afsnit vil erindres, laa det jo ogsaa

udenfor den daværende Handelslovgivnings og Regeringens Hensigter

med Kolonialhandelen, at den herfra skulde drives med andre Pro-

dukter end danske og norske. Dette havde næsten til enhver Tid

været umuligt at gennemføre, i hvert Fald med Fortjeneste, for de

kjøbenhavnske Handlende. Hvad der skulde været Undtagelse blev

efterhaanden til Reglen, og navnlig da Handelen med vestindiske Pro-

dukter i Aarene 1781—83 fik en saa pludselig og voldsom Tilvæ^kst, var

del kun klogt og naturligt, at det lillodes Vestindiefarerne at bringe

med, hvad der blev efterspurgt derovre, ganske bortset fra, om det var

fremmede Produkter eller ikke. Denne Del af Vestindiehandelen var

saaledes ogsaa for Kjøbenhavns Vedkommende i stort Omfang en

Transithandel.

Men foruden hele denne Eksport af Transitvarer besørgedes der dog

ogsaa herfra i hine Aar en efter Omstændighederne betj'delig Udførsel

af en enkelt dansk Vare, nemlig jydsk saltet Kød. Dette udskibedes vel

væsentligst fra Jyllands egne Havne, men gennemgaaende for kjøben-

havnsk Regning. De vigtigste Eksportører vare saaledes Ryberg, Blach,

Thalbitzer, Niels Brock og v. Hemert.
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Som (let vil erindres, havde den ældre BernstorlT under den tid-

ligere Krii« mellem Frankrig og England g^jort sig megen Umage for

al skatTe en Kksport med ilenne Vare i Stand, og det var ogsaa lykkedes,

bogstavelig talt ad diplomatisk Vej, at faa en slørre Leverance deraf

til den franske Marine. Men hele denne Afsætning faldt saa at sige

fuldstændig bort med Krigen, og paa Grundlag af derom anstillet

Undersøgelse vandt man i Regeringskredse den Tro, at hin Handels

Ophør væsentlig havde haft sin Grund i, at man herhjemme havde
savnet Kendskab til Kodets rette Behandling. Det gjaldt nemlig om,
udvikler (k)mmerce-Collegiet i en Betænkning, at gribe Sagen rigtig an,

lige fra Kvægets Fedning og til Kødets Nedlægning i Tonden og Blan-

dingen af de forskellige Saltsorter. Collegiet lod derfor den bekendte

Martfki.dt udarbejde et Skrift herom, hvilket derefter paa (kollegiets

Foranstaltning blev udbredt gratis alle Steder, hvorfra Udskibning af salt

Kod havde fundet Sted. Ved Fdg. af 4. Novbr. 1776 bevilgede Staten

dernæst en Udførselspræmie af 1 Rdl. pr. Td. samt Godtgørelse af

Salttolden i alle saadanne Tilfælde, hvor den rette Behandlingsmaade,

navnlig ved Kødets Saltning og Nedlægning, var iagttagen.

Herefter blev der af saaledes præmieret salt Kod af Staldøksne

udført

:

1777 4,971 Td.

1778 3,143 -

I Begyndelsen af 1779 henvendte derefter de fornemste Udskibere

sig til den kgl. Statsbalance- og Overskattedirektion (som den 27. April

1778 var traadt i Stedet for den tidligere Over-Skatte-Direktion, hvilket

dog egentlig kun var en Navneforandring) og bad om, at der maatte

blive dem sikret en Pengeforstrækning til Handelens Udvidelse. Dette

skete, og derefter steg Udførslen til

:

1779 6,749 Td.

1780 7,237 -

1781 7,240 -

ialt saaledes i o Aar 29,340 Tdr., der repræsenterede en Værdi af

322,700 Rdl. Desforuden gik der meget til Vestindien og andre Steder,

for hvilke der dog ikke (eller ikke altid) blev betalt Præmie.

For yderligere at sikre Landet denne Handelsgren for Fremtiden,

blev hele denne Udførsel ved Res. af 8. April 1782 underkastet en

anordningsmæssig Vragning. Det blev fastsat, at hver Tønde skulde

indeholde 200 Pd. Netto til den franske Marine, ellers 180 Pd. Netto,

Kødet skulde lugte rent og sødt i sin Saltning, va-re tæt og haardt at

32*
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føle paa, fast pakket og »mere tørt af Salt end fugtigt af Lage . Tøn-

derne skulde være Egetræ og Saltet Lissabonsalt. Vragningen skete

ved Kødets Nedpakning, og Kødet blev herved delt i 3 Klasser, eftersom

færre eller flere Stykker udgjorde Tøndens foreskrevne Vægt. Mær-

kerne om Klassebetegnelse (bedste Købmandsgods Nr. 1, 2, 3) blev

indbrændt paa hver Tønde, og ved Udskibningerne blev det kontrolleret,

al Alt havde sin Rigtighed.

Saa omhyggeligt sørgedes der altsaa den Gang fra Landets da-

værende > Handelsdepartemenl for at skabe gode Udførselsvarer og i

Udlandets Bevidsthed at faa indprentet deres gode Renommé som

saadanne

!



IX.

MAN har gemiein talrige historiske Fremstillinger af den saakaldle

("luldbergske Periode allerede forla-ngsl haft et almindeligt Ind-

tryk af, at der i denne oprandt en ny Handelsæra for Danmark, ;it

vor Skibsfart og Udenrigsomsætning under de store Søkrige traadle

ind i en glimrende Epoke, der dog brat standsede Aaret før Guldbergs

Fald. Det er paa mange Maader lykkedes forskellige Forfattere, saa-

ledes allerede Nathanson og sidst, endogsaa bedst, C.\rl Biuun, at

bibringe den dannede Almenhed Forestilling om den kjøbenhavnske

Handels korte, men storartede Opsving, og Glansen af hine Aaringers

Rigdom af allehaande sjeldne Skatte har for Nutidsbevidstheden kastet

et Skan- af Lys og Liv ind i det triste, tunge, mørke Graavejrsbillede,

som de nærmest foregaaende Slægled have udkastet af Guldbergs Tid.

De i det Foregaaende meddelte og systenlatisk ordnede statistiske

Oplysninger give nu med talmæssig Sikkerhed Maalene for, hvor langt

ud over de af Datidens Erfaringer satte Grænser denne Stigning af

Handel og Omsætning i Virkeligheden har vanet. Det er ogsaa efter

Nu tidsbegreber — og nuomstunder er man dog vant til at regne med
hastige og voksende Omsætningstal — et forblølTende Opsving, naar

Kjøbenhavns Udførsel af vestindiske Varer i Løbet af ganske faa Aar

stiger til det ottedobbelte, af asiatiske Varer til det tredobbelte, og

horer man om Tallene for Stadens Handelsflaade i Stilstandsperioden

forinden og i selve Opsvingstidens Hojdeaar, saa staar del med det

samme tydeligt for En, at Kjøbenhavn i færre end 14 Aar har l'aael

en virkelig Handelsllaade af Storskibe til Langvejsfarl i Stedet for en

Samling Smaasmakker omkring et Par Kompagniskibe, en Bunke

Dverge, hvorover enkelte kostbart udstyrede Kæmper ragede oj).

Vi lære samtidig, at denne dristige og storstilede Udnytten af

Krigskonjunkturerne for Danmarks Vedkommende saa at sige ude-

lukkende skyldes Kjnhenhuvn og indenfor Hovedstaden atter i første

Ha'kke vor driftige Grossererslaiul. Tallene vise med ubarmhjertig

Tydelighed, hvor ynkværdigt man i hele det øvrige Land holder sig
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tilbage — men for ovrigl ogsaa holdes nede af det herskende Regerings-

system, for at Foretagsomheden kan smykke Kongens og HotTets Resi-

dens. Og dog har dette sidste paa ingen Maade været en Hovedsag.

Af talrige Vidnesbyrd vide vi, hvor ringe en Forbrugs- og Produktions-

evne den store Landbefolkning i Danmark den Gang var i Besiddelse

af, og det havde sikkerlig kun været muligt i Kjøbenhavn at linde

eller samle det personlige Fond af Kundskab og Kapital, Mod og

Myndighed, som starlede hin Tids dristige Handelsforetagender.

Og her røre vi netop samtidig ved det næste og største, som Tal-

lene lære os, nemlig dette: at saa vist som Danmark, det danske Land,

i hin Tid var Intet som Opland for en P'ksportstad, .saa godtgør hin

Tids Handelsstatistik paa rentud forbløffende Vis, at det først og frem-

mest og væsentligst var en Transitlumdel, som Krigsaarenes Grosserer-

stand vidste at drage til Staden. Kjøbenhavn blev et Hovedoplagssted

for hele Nordevropa af frenmiede og fremmedartede Produkter, hentede

fra de fjerneste Have og Havne, oversøiske eller sydevropæiske Luksus-

artikler, som havde saare lidet at gøre med vort lille fattige Lands

Tarv og Trang, Efterspørgsel og Forbrugsevne. Den ledende kommer-

cielle Tanke i hele denne Forretning var ifølge disse Varers Natur saa

at sige udelukkende den, at man herfra kunde forsyne andre og rigere

Lande med disse Produkter.

Det er helt underligt at tænke sig, hvorledes der paa denne Vis

foi- saa meget over Hundrede Aar siden blev slæbt Ladning paa Lad-

ning af hine hlventyrlandes rige Skatte rundt om Afrikas Sydspids

over det ene store Hav efter del andet hjem til et uanseligt, fattigt og

larveligt Land, til en Krinkelkrogenes Residensstad, der skulde synes

at ligge paa Vrangen af Tilværelsen, naar der var Tale om Handel

med Kina og Ostindien. Og just denne afsides og nordlig liggende,

kluntet byggede og smudsige Søstad blev nu et > Entrepot«, som det

hed i hine Dage, for Verdenshandelen med al Slags yppig og fjern

Luksus, skøre og sære Sager og Kræs.

Hele denne Transitforretning blev endelig ført af de kjøbenhavnske

Grosserere med deres egne Skibe, og hvad mere var: de lod disse i

største Omfang gaa i Frni/tfnrl mellem fremmede Havne, besørge den

indbyrdes Omsætning mellem de krigende Nationer eller mellem disse

og Middelhavslandene, Vestindien osv. Man drev det endogsaa saa

vidl i stort Omfang at indkøbe fremmede Skibe i fremmede Havne,

gjorde saaledes, om man vil, selve vort Flags dækkende Neutralitet til

en Handelsvare, dog at Forretningen dermed altid inaalte gøres paa

den kjøbenhavnske Grossists egen Regning og Risiko.
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Knhvcr foistaar, hvor uhyre (leiiiu- Risiko i VirkeUf^hedeii har

været, og dog lænker man i Ahui'ndeHghed som oftest mere paa den

saa ganske aabenhare Risiko for ()|)hringelse af Krigsskibe og Kapere,

der dog eflerhaandeii, navnlig under den va-bnede Neutralitet, blev

forholdsvis lille — hvorfor (Irosserer- Societetets Bøger fra hin Tid,

})etegnende nok, i Modsætning til hvad der fandt Sted under den foi-

rige Krig, kun rununer faa Klager i denne Henseende. Men i en Tid,

livor der hverken var Telegraf eller hastigt Postvæsen eller sikre inter-

nationale Retsregler — eller blot saadanne nationale Retsregler i de

fremmede Lande, paa hvis forsvarlige Overholdelse ogsaa i Favør af

l-"rcmmede man turde stole — i hin Tid, hvor al Transport kun fore-

gik med den yderste Langsomhed, hvor Værdierne skiftede hastigt og

voldsomt, og hvor endelig alskens Snyderi og Underslæb rundlom i Havne-

sheder og Handelsforhold endnu halvt hørte med til gængse Forretnings-

moral — under alle saadanne Forhold var slige Handler og Fraglfarler

et sandt Vovespil at indlade sig paa. At sidde heroppe i Kjøbenhavn og

fierfra dirigere Snese paa Snese af Transaktioner hele den vide Verden

over, af hvilke næsten hver eneste drejede sig efter hjendige Forhold

om Formuer og kunde give fuldkommen ruinerende Tab — dertil niaa

der i Sandhed have hørt stor og kæk Tillid til egen Kundskab og egne

Kræfter, til egen Handledygtighed og eget Held.

Men saa længe Lykken stod de Kække bi, og Alt gik godt og

glat,^ saa vældede ogsaa Lønnen for denne Dristighed skattevis som af

et Overflødighedshorn ud i de Dristiges Skød. Naar vi høre, at Netto-

indførslen, altsaa hvad der forJ)lev og forbrugtes i Landet, ligeledes i

disse Aar gik saa stærkt op, at den voksede til næsten det tredobbelte,

saa forstaar man alene af denne Oplysning, hvor mægtig Stadens

Købeevne samtidig maa være stegen. Men der var ogsaa overalt Liv

og Røre og Driftighed at skue, Skibsværfterne vrimlede af Arbejdere,

ved Havnen havde Tusender Beskæftigelse, Byen var fuld af flotte

Fremmede, og Byggeriet florerede. Og i det Grosserer-Societet, der for

faa Aar siden saa højlydt havde klaget sin Nød, som om de Alle stod

paa Ruinens Rand, havde Kjøbenhavn nu faaet en ganske vist lille,

men hovedrig, fjTstelig ødslende Stab af Luksusforbrugere.



X.

HVAD har De imod Bernstorff?« saaledes fortæller Hennings, at

han en Dag spurgte Guldberg, hvem han stadig \ilde OAertale

til at forsone sig med BernstortT. Og Hennings tilføjede de træffende

Ord: »c'est I'hamme d'Eiirope, si ce nest pas le votre«.

»Tro mig, min Kære«, skal Guldberg have svaret, »han er under-

fundig.«

Sikkerlig har i hvert Fald noget af den Art stedse foresvævet

Guldberg. Han har øjensynlig næret den Tro, at BernstorlT var en

Intrigernes Mand, kun opfyldt af Lysten til Rænkespil. »Grev Bern-

stortT tiltroede sig den største Sjæl og skrev derfor overalt i Verden til

vore Ministre og gjorde Systemer å perte de mie«, saaledes iiedder det

i 1783 i et Brev til Schum.\cher, vor Gesandt i St. Petersborg. Bern-

storlT vilde efter Guldbergs Mening kaste E\Topa i et andet System«

— »Frankeriges Sømagt skulde écraseres og Preussen bringes til det

Point, som Seculum Ijegvndte med . Det var navnlig denne Frygt for,

at BernstorlT skulde bringe os i Krig med Frankrig, som stod Guld-

berg for Hovedet. Efter hans Mening var sund Forstand« fiemfor

all varsom« og satte sig ikke store Formaal. Og hvis det er en rigtig

Beretning, at han i Sommeren 1780 fik at vide af General Eickstedt,

at Bernstorff i Fortrolighed havde talt til denne om del skadelige i de

Guldbergske Kabinetsordrer, saa er det ikke til at undres over, at han

følte sig endnu mere bestyrket i sin ()j)fattelse af BernstorlT som

»underfundig eller som intrigant.

løvrigt kan netoj) deime Tro synes ma>rkelig, da ellers BernstorlTs

Beundrere ikke noksom kunne prise hans Loyalitet, hans mandige Aaben-

hed— og som Bismarck spillede han sikkerlig ogsaa gerne »de stærke

Spil« med »Kortene paa Bordet«. Men naar var vort Spil stærkt (den

Gang saa lidt som nu!), og selv om Bernstorff sidst af alt var en

Diplomat efter Taillerands Hjærle, saa maatte Rigets Afmagt snart

here ham hin all na'vnte Folkevisens Dyd: hvor man ikke kan konune

den lige Vej, der gaar man udenom. Men for Guldbergs Nærsj'nethed
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kom derved Maalel ud af Sigte, og del var nok for hum til at l'atlc

Mistillid til Vejviseren og falde i Frygt for al blive ledel i)aa C.lipslier

eller vilde Veje.

Saa megel er i hvert Fald visl, at saa snarl HernslorlT var fjernet,

følle han sig først ret tilpas og begyndte for Alvor at smage sin egen

Storhed. 14 Dage efter HernstorlVs Fald lod han sig udnævne til

Statsminister og Iraadle saaledes frem i det fulde Dagslys som Landets

Styrer.

Men medens han nød Magtens Sødme og endnu mere nød den

Lettelse og Befrielse, som det for en nyslaaet Toskillingsnatur altid

maa være at blive Dalerens Selskab kvit og vorde Finemønt i Pungen,

saa havde han den usigelige Ærgrelse daglig at blive stillet Ansigt til

Ansigt med tydelig talende Vidnesbyrd om Sorgen og Harmen over

Bernstorlls Fald. Borsen meldte straks Forretningsloshed, Flovhed og

synkende Aktiekurser, det Asiatiske Kompagni opgav al udsende en

ny Ekspedition, der just var besluttet, og flere Købnuend, som havde

stillet i Udsigt al paabegyndc større Foretagender, hvortil man fra

oven havde opmuntret, lod (nddberg vide, at de opgav deres Fore-

havende. Hoffet følte sig ilde berørt over denne »onde Vilje« fra Køb-

mændenes Side, og selv i de højeste og nærmeste Omgivelser saa

Guldberg saaledes kun ærgerlige og modvillige Miner.

Men navnlig følte han sig pikeret over den Schimmelmannske

Familjes Holdning. Det meddeles af samtidige Brevskrivere, hvorledes

baade Fader og Son var yderst bestyrtede og bedrøvede, (iuldberg

beklagede sig gentagne Gange til Hennings, som stod det Schimmel-

mannske Hus nær, over den pludselige og fuldstændige Forandring i

Schimmelmanns Væ'sen og Væren overfor ham. Hemiings paafog sig

en Slags Mæglerrolle for atter at tilvejebringe det gamle Tillidslorhold,

men Sehimmelinann syntes at være brudt ved Tabet af Bernstorff —
»sein Verlust isl ein Nagel zu meinem Sarge«, svarede han Hennings.

I Virkeligheden trak Skatmesteren sig saa meget som muligt tilbage

fra Forretningerne, og dette gjorde el dybt Skaar i Guldbergs Magt-

glæde og Selvsikkerhed.

Ikke desto mindre ses den ældre Schimmelmann at have syslet,

rimeligvis paa (uddbergs Bøn, med omfattende og indgribende Planer

til en Omdannelse af Landets Finans- og Bankvæsen, da Døden bortrev

ham den 15. Februar 1782.

Som alt skildret i delle Væ-rks Indlcilning kom dette Dødsfald

Guldberg saare ubelejligt. Han havde lige til del sidste sat sin Lid

til den gamle Mester i Pengevæsenets Kunst. Ikke saa snart var han

død, førend Guldberg lader Sønnen staa paa Hovedet i Skatmesterens

Fra den dunske Handels Empire oO
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Papirer for af del dode Manuskript at kunne hore den Dode endnu

en Gang tale. Det ga^lder om at finde en Finansplan i disse samme
Papirer, som den salige og for Vores Tjeneste saa ivrige Skatmester

havde med Vores fulde Samtykke udarbejdet«, saaledes lader han

den 4. Marts Kongen befale. Men allerede 14 Dage tidligere og kun

3 Dage efter H. C. Schimmclnianns Dod havde Guldberg desuden ved

en Kabinetsordre paabudt Sonnen og sin Hojstbetroede Geheimeraad

Stemann, i største Hast at udarbejde en Rapport »om hele Tilstanden

i Over-Skatte-Direktionen , og til den Ende dispenseredes begge de

nævnte fra deres Kollegiers Forretninger. »Den offentlige Kredit maa

vaages over« — , der behøves »hastig Hjælp og Tavshed«: thi »alle

den salige Skatmesters gode Planer vil Kongen have fulgt«.

Tydeligt maler denne Stil og hele Guldbergs hæsblæsende Hast-

værk Mandens Uro og bristende Selvtillid. Det er en Slags Instinkt,

der lader ham forudane det kommende Uvejr, og som ved Skæret af

et hastigt Lynglimt ser han i et Øjeblik Stillingens Utryghed og sin

egen Afmagt — Styrmanden er skyllet over Bord og har taget Roret

med sig, saa Statsskuden driver for \'ind og Vove. Roret msa dog i

hvert Fald fiskes op paa ny. Kompassets Streger maa aflæses, Bestikket

gøres. Luger og Takkelage efterses. Og han klamrer sig ligefrem til

den Dødes Planer, faar et pludseligt Anfald af TilUd til Sønnen, som

dog maaske har lært F"aderen noget af Kunsten af, og som i alt Fald

maa kunne stove de vigtige Papirer op i det gamle Rokokopalæs

SkulTer og Gemmer, det Papir, hvoraf nu det Hele afhænger, og hvis

»gode Planer Guldberg alle vil have fulgt-.

Og Papiret blev fundet og Planen fulgt. Og til Ulykke for Guld-

bcrg vendte kun altfor snart hans Selvtillid tilbage og lagde Skyklapper

for hans Øjne, saa han selvglad og selvtryg kunde vandre sin Stædig-

heds-\'ej — indtil Enden.
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Tavle 1.

KONGKRIGET DANMARKS VARI-:()MSÆTNIN(, MKD EVROPA.

Indforsel

af fremmede Varer

fra

fremmede Steder

Deraf i Landet for-

bleven (Indforsel -i-

Genudforsel)

Udforsel
af indenrigske (her-

under vestindiske)

Varer til fremmede

Steder

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1780

1781

1782

1783

1784

Rdl.

2.842.(180

1,426,651

1^699,410

1,600,603

1,449,026

1,407,620

1,311,684

1,320,037

1,716.519

1,402,053

1.523.942

1,226.437

1,493.030

1,588,744

2,073,485

2,396,366

3,489,841

2,574,225

2,455,675

Rdl.

1,665,883

1,292,818

1.610,548

1,532,275

1,389,449

1,352,543

1,096,283

1.288.640

1,680.406

1,368,263

1,483,200

1,180,786

1,460,818

1,558,260

2,043,190

2,307.552

3,441,030

2,548,171

2,418,413

Rdl.

740,908

786,730

633,654

566,468

731,220

666,387

724,861

879,996

792.912

1,022,860

565,636

801,754

1,211,089

1,073,581

1,635,313

2,598,185

3,475,944

2,784,619

1,340,307
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Tavle II.

KJØBENHAVNS OMSÆTNING MED EVROPA 1765—84.

Fremmed-
Værdien

[> Indkom-

Aar
vare-

Indforslens

\'ærdi

Gen-

udforslen

dl

de i Landet

forblevne

Varer

mende
Varer«]

[Nr. 2 a. jfr.S.222]

Udførsel

Rdl. Rdl. Rdl. Rdl. Rdl.

1763 2,465,741 1,175,370 1,299,435 1,119,498 333,472

1764 1,126,327 112,095 1,014,232 956,449 320,501

1765 1.288,866 75,220 1,213,646 1,090,389 240,118

1766 1,182,191 51,596 1,130,596 250,852

1767 1,117,941 51,794 1,066,145 948,303 411,398

1768 1,079,795 48,624 1,031,170 889,135 317,688

1769 984,880 212,369 772,511 867,784 369,484

1770 1,074,611 28,978 1,045,633 844,192 427,539

1771 1,397.667 34,223 1,363,444 1,105,743 405,031

1772 1,199,302 29,511 1,169,791 998,310 698,509

1773 1,319,266 35,493 1,282,773 1,126,281 336,478

1774 1,018,374 24,798 991,693 871,774 460,824

1775 1,268,482 30,211 1,238,271 1,056,074 747,780

1776 1,346,598 29,451 1,317,147 1,155,839 664,326

1777 — — — 1,199,129 664,052

1778 — — — — 928,091

1779 — — — 1,386,374 1,070,029

1780 1,784,513 24,312 1,760,201 1,382,169 1,202,511

1781 2,127,204 79,727 2,047,477 1,734,661 2,096,749

1782 3,261,198 48,468 3,212,731 2,799,027 3,130,410

1783 2,323,290 23,945 2,299,345 1,535,096 2,534,113

1784 2,182,109
1

32,718 2,149,391 1,421,951 1,503,023



261

Tavle III.

NORGES UDENRIGS-OMSÆTNING 1780—84.

Fremmed-
vare-

Indforsel

Ud-

for s I e n

Udfort

til

England

Udfort

til

Holland

Udført

til

Spanien

Udført

til

Middel-

havet

Rdl. Rdl Rdl. Rdl. Rdl. Rdl.

1780 1,007,408 1,458,873 502,520 441,208 108,239 109,187

1781 1,020,538 1,569,322 488,973 418,610 205,918 109,593

1782 1,414,863 2,084,913 512,987 481,750 293,292 278,448

1783 1,515,498 1,823,041 625,028 465,059 143,700 192,538

1784 2,011,165 1,991,340 657,856 553,684 87,464 251,252



NOTER OG KILDER

I. Et Forspil i Rokoko.

Som Kilder til dette Afsnit skulle 1)1. a. nævnes følgende:

Borsarkivets Dokumenter og Kopiboger.

De saakaldte SchimmcIiuannsLc Papirer i Rigsarkivet samt Commercc-Collegiels

og Oncr-SlMttcdiirkiioncns Papirer og Protokoller sammesteds ni. 11.

Schimmclmdiinskc Papirer i Hamburgs Sladl-Arehiv.

Ny kgl. Samling, Wasserschlebens Optegnelser.

Jens Kragh Høst: Clio, I Bind.

C. WpGENER : En Vandring gennem Jægerspris. Annaler f nordisk Old-

kyndigbed og Historie 1856.

Zeitschrift des Konigl. Sachsischen Stat. Bureau's XXVI Jabrg. 1880 (Dr. V.

Bommert : Urkundlicbe Gescbicbte ti. Meissner Porzellan-Manufaktur).

Danske Samlinger for Historie, 1. Række IV Bind.

Cn.\RL0TTE Dorothea Biehls bistoriske Breve. Hist. Tidsskrift 3. Række.

SuHMS samlede Skrifter; Thaarup: Efterr. om det Asiatiske Kompagni —
Materialier til det danske Monarcbis Statistik — Magazin f. Danmark-
Norges Beskrivelse — Fædrenelandske Nekrologer o. 11.

Jørgen Vogt: Udsigt o. det danske Monarcbis Skattevæsen. Kjøbhvn. 1815.

M. L. Nathanson: Danmarks National- og Statsbusboldning 2. Udg. Kjobbvn.

1844 -- m. fl. Skrifter.

Louis Bobé: Efterladte Papirer fra den Rcventlowske Familiekreds I— III.

C. Nyrop: Johan Frederik Classen. Kjobenbavn 1887.
— Niels Lund Reiersen. Kjøbenhavn 1896.

Endvidere som Hovedværker til hin Tids Danmarkshistorie, (cl 750— 1772):

Edv. Holm: Danmark-Norges Historie lunder Christian VI og Frederik V).

P.Vedel: Den ældre Grev Bernstorffs Ministerium. Kjobbvn. 1882.

(Ved Samme er udgivet: Corres])ondance ministerielle du Comte J. II. E.

BernstorlT, Copenhague 1882.)

Carl Bruun: Kjobenbavn.

Angaaende de enkelte Steder skal endnu følgende Henvisninger tilfojes:

S. 3. Med Hensyn til Schimmelmanns Gemalindes Herkomst, se Bobés Note

i Danske Magazin« 5. Række, 3djc Bind S. 311.

S. 5. Kilder er her især nogle udaterede Aktstykker i Handjurgs Stadt-Arcbiv.

S. 6. Jfr. om den gamle gængse Beretning, at Frederik V atter tillod Bøn-

derne at ride Sommer i By: Edv. Holm, Danmark-Norges Historie

under Frederik V, I Afd. Kbbvn. 1897, Noten Side 20. Som del imid-
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lorlid t'ri"iiig;i;ir lu-rnr, Ibrbod (".hrislinn VI s {^nmlo S;il)l):ils-l\ii(>i(lninH

'1733') kun at ride Somiiior i By paa Son- og Ilclligdaf^i'; men delte

havde givet Anledning til den almindelige Misforstaaelse, at det over-

hovedet var blevet forbudt at ride Soninier i I5y, altsaa ogsaa om
Hverdagene. Denne Misforstaaelse blev hævet ved Motiverne til Frederik

Vs Reskript af 12. Juli 1748, og for saa vidt kan saaledes den gamle

Tradition \ny<\ en Maade have sin Rigtighed.

S. 8. Linie 22 f o, IV. .Ifr. Knv. Holm 1. c. Side 143. lovrigt raiiinier Professor

Holm sikkert Hovedet jiaa Sonimet, naar han om Moltke Side 13 be-

mærker, at den harmoniske Knhed og Knighcd i Rigels Styrelse under

Frederik V tydeligst viser, i hvor høj Grad Moltke vidste al allioldc

sig fra al Intrigcren og Indblanding.

S. 10. Linie 20 f. o. fT. 'Polilische Corrcspondentz Friederichs des Grossen«.

X. Side 6. Professor Edv. Holm tager i sin Frederik V. I. en hojst

rimelig Forvaring imod Nojagligheden af denne Fortælling.

S. 12ad. \r. 2. Fredstraktatens § 3 bruger folgende Udtryk: des provisions

de guerre comme soldats, armes, machines, canons, navires ou (tulres

choses nécessaires pour l'usage de guerre«.

S. 19. Borsarkivets ældste Protokol.

S. 21. Borsarkivets Samlinger af Opslag paa Borsen.

S. 22. Linie 21 IT. .Ifr. en Pakke i Rig.sarkivet fra 1770 Forslag til Ilandelens

Opkomst .

S. 24 ff. Borsarkivet: Cirosscrcr- Societetets Correspondancc-Protokoller.

S. 26. Jfr. her G.\kde: Den dansk-norske Somagts Historie 1700- 1814.

Kjobenhavn 1852.

S. 33. Linie 4 f. o. ff. Se Historisk Tidsskrift 4. Række II Bind: Frederik

Vs Haand breve.

— Linie 23 f. o. Citatet lindes i Eggers: Denkwiirdigkciten aus dem Leben

des Staatsminister A. P. v. Bernstorfl". S. 26. Prof Edv. Holm holder det,

vistnok med Rette, for apokryf

S. 41. Linie 1. Adresse-Avisen).

S. 44. Jfr. her og i det folgende L. Kochs fortrælTeligc Afhandling om disse

Forhold En finansiel Krise i Aaret 1763—64 , Hisl. Tidsskrift, 6. Række,

I Bind. Jfr. ligeledes Edv. Holms ^Frederik V« 2. Del, Note 27 og 28

til 19. Kapitel. Koch har qjensynlig gennemskuet den hele Sammenhæng
og overhovedet vundet klar Forstaaelse af de Schimmelmannske Opera-

tioner i Modsæ-tning til N'athansonI ; men det forekommer mig dog

ikke, det er lykkedes ham at give en anskuelig Fremslilling. Det gælder

forst og fremmest her, efter min Mening, at følge Tidsregningen nøj-

agtig, lage Skridtene i streni/ kronologisk Orden — forst da vikles del

hele op for En, og først da fatter man ret, hvad Schimmelmann egenlig

tik udrettet og hvorledes han bar sig ad dermed. Brydes Tidsfølgen,

forvirres straks den ikke-sagkyndige Læser.

S. 56, Linie 4: Finanscollegiels Forestillings-Protokol 1785 Rigsarkivet!.

S. 65 ir. Om Handelsbalancens Theori, jfr. navnlig af nyere Literatur:

GoscHEN: The theory of foreign exchanges 1863.

Soetbeer: Ueber die Handelsbilanzcn Deutschlands Hirths Annalen

des deutschen Reichs. 1875).

Fellmeth: Zur Lehre v. d. internationalen Zahlungsbilanz. Heidel-

berg 1877.

Scheel: Artikel Handelsbilanz« in Handworterbuch der Staatswissen-

schaften .
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Lexis: Artiklerne Handelsjiolitik' og Papirgckl i samme.
Gunzel: Der internationale Wissenschaflsverkehr u. scine Bilanz. Leipzig

1895.

Bastable: The theory of international tråde. London 1897.

S. 68— 69: Om »Penge-, .se særlig Menger i Art. »Geld' i Handworlerbuch
der Staatswissenscliaftenv

S. 75 fT. Fremstillingen af Balance-Kommissionens Virksomhed støtter sig

selvfølgelig udelukkende paa de denne vedrørende Original-Akter i Rigs-

arkivet.

S. 87 ff. Den udførlige Redegørelse for Frihavns-Planen er især sket paa

Grundlag af Borsarkivets Papirer og Protokoller.

S. 94 II Angaaende Slriiensee-Periodeii henvises til den overordentlig ud-

forlige Literatur, der herom foreligger, og hvis Hovedværker det

sikkert er overflodigt her at opremse. De specielle Kilder, jeg har

brugt til særlig at belyse Schimmelmanns Forhold i denne bevægede

Tid, er flere Steder anforte i Teksten. Udtrykkelig skylder jeg her

desuden at nævne:
L. Koch: Hvorledes Sammensværgelsen mod Struensec kom i Stand.

Museum, Aarg. 1891.

do. Breve fra Slutn. af d. 18. Aarhundrede. Danske Magazin, 5. Række IIL

BoBÉ: H. C. Meinigs Indberetninger 1770—72 sammestedsX

samt fremfor alt:

W.Bloch: En Brevveksling fra Strucnsee-Tidcn. Museum 1891. Arkiv-

sekretær Bloch har heri meddelt en Række (af ham oversatte) Ud-

drag af en Brevveksling i hine Aar mellem Aug. Hennings og E.

Schimmelmann og samtidig tilfojet en Række aandfulde og op-

lysende Noter af stor og .sjælden Værdi. lAIcd Urette vurderer han

iRococorammcn' om et sligt Rousseausk Interior altfor lavt —
Kendere sætter i vore Dage den allerhojcste Pris paa at se en

kunstnerisk udfort Indfatning stemt sammen med, forklarende og

fremhævende slige yndefulde Watteau-Billeder som det her præsen-

terede!)

S. 103. Den extraordinære Finanskommissions (Finanskonferenz') Protokol

og Akter forefindes i Rigsarkivet.

S. 117 jfr. Bobé: Grevinde Louise Stolbergs Breve. ^Efterladte Papirer fra

den Reventlowske Familiekreds. Bd. HI.)

II. Fra Louis XVI Stilens Tid.

Foruden de allerede foran nævnte Dokumenter og Værker er heri

endvidere som de vigtigste Kilder benyttet:

A. Tiden, Mændene og Systemet.

Regeringsskiftet 178i, udgivet af Rig.sarkivet, Kbhvn. 1888.

L. Koch: Statsminister J. O. Schack-Rathlau, Hist. Tidsskr. 6. Række, IV. Bd.

M. Rubin: 1807—14.

F. RøNNiNG: Rationalismens Tidsalder.

Edmond & .Iiles de Goncouht: La Duchesse de Chateanrou.v el ses soeurs

— Portraits intimes du X VIII siecle — la dii Barry — Madame de Ihm-

padour — la femme au XVIII siecle — Histoire de Marie-Antoinette.

r,H. \. Been: Dronninggaard i Frédéric de Connicks Tid. Tidsskrift for

Kunstindustri, 2. Række 1.
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Kmil Hannover: Af Empirestilens Forliistoric. Tilskueren 1890 (af samme
Forf. lindes oj^saa sjjredt om i forskellige Tidsskrifter et Par andre
Afhandlinger om delle .Enme, alle oplysende og fortrinlige.;

Dr. F. .1. MiiiKii: Wiedewclt ni. 11. Skrifter.

BoBÉ : A. P. Bernstortls Selvbiograli. Museum 1893.

Breve fra Ove Hoec.h-Guldberg. Hist. Tidsskr., 4. Række, I. Bind.

Særlig mærkes paa de enkelte Steder:

S. 134, L. 1—5 f. o. Jfr. L, Koch: Slatsniinister J. O. Schack-Rathlau.

T. 144. FinanscoUegiels F"orstillingsprot()kol 1784—86:.

S. 147. Den følgende Fremstilling af Vestindiehandel er væsentligst bygget

l)aa Borsarkivets Slof

S. 159. Den ovenfor omtalte Pakke i Rigsarkivet (Forslag til Handelens
Opkomst 1770.

S. 167. Fra Regeringsskiftet 1784. Hennings Optegnelser.

S. 168. Koch 1. c.

B. Den store Stigning.

S. 143 If. Afsnittet om Grosserer-Societetets ældste Historie støtter sig til

Borsarkivets Materiale.

S. 198—214. Den lille paa disse Sider indeholdte Skildring af Tidens
Handelspolitik er væsentligst kun en Slags Pojjularisering eller forkortet

Gengivelse af Eov. Holms udforlige Monster-Afhandling om den bevæb-
nede Neutralitet i Hist. Tidsskrift, 3. Række V Bind, hist og her dog
isprængt med Betragtninger, som Æmnet har givet mig Anledning til.

S. 216—17. Jfr. BoBÉ: Grevinde Louise Stolbergs Breve.

S. 217. Citatet er fra Young: Night thoughts, Coniplain IV, 630, men er

unægtelig lavet til for tilfallet . Det lyder saaledes: 'Are passions then

the pagans of the soul? reason alone baptized? Dette Citat har siden

s|)illet sin store Rolle i dansk Literatur, nemlig som det hojst beteg-

nede Motto til Søren Kierkegaards: Enten— Eller, I Del.

S. 221 If. Som det fremgaar af selve Teksten og den deri indeholdte nær-

mere Redegørelse, støtter den statistiske Skildring af Handelen og Skibs-

farten 1763—84 sig til utrykt Materiale i Rigsarkivet.

S. 249. Jorgen Jensens Pakhus Grynmøllen; tilhører nu Privatbanken,

hvilket bedes rettet i Teksten.
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